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Droga Wspólnoto Akademicka!
Szanowni Absolwenci i Przyjaciele Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach!

Stoimy u progu jakże ważnego dla naszej Uczel-
ni nowego roku akademickiego. Właśnie minął rok, 
odkąd staliśmy się Uniwersytetem Ekonomicznym, 
a jednocześnie wchodzimy w ostatni rok obecnej ka-
dencji urzędowania obecnych władz rektorskich i dzie-
kańskich. Jest więc pora na dokonanie pewnych pod-
sumowań i nakreślenie planów na przyszłość. Ponad 
wszystko jednak będzie to rok radosnych obchodów ju-
bileuszu 75-lecia powstania Uczelni. Pozwólcie więc 
Państwo na odrobinę retrospekcji, a następnie na pró-
bę oceny wydarzeń, które były naszym udziałem w mi-
jających trzech latach.

Nie sposób w tych dniach nie wrócić do atmosfe-
ry toczonych na Śląsku w latach 30. XX wieku debat 
o rozbudowie systemu kształcenia w tej części Polski. 
Miejmy świadomość, że niewielu było wizjonerów, któ-
rzy widzieli potrzebę tworzenia uczelni wyższej tu – na 
przemysłowym, robotniczym pograniczu ówczesnego 
Państwa Polskiego. Historia jednak chciała nakreślić 
inny scenariusz. Scenariusz, który zrodził się w głowie 
dr. Józefa Lisaka, by – jak sam powiedział – „założyć 
w Katowicach szkołę wyższą, na razie nie akademic-
ką”. Jego szkoła miała wykraczać poza znane w ówcze-
snej Polsce kanony. Jak argumentował: wyższa szkoła 
– wówczas prywatna, nie akademicka, może ekspery-
mentować, przenosić ścieżki kształcenia z zagranicy, 
być bardzo blisko przemysłu i regionu, dynamicznie się 
rozwijać. Chyba z dumą możemy powiedzieć, że te ide-
ały zaszczepione przez dr. Lisaka są w naszych sercach 
żywe aż do dziś.

11 stycznia 1937 roku stał się najważniejszą datą 
owego scenariusza. Odbyło się wtedy inauguracyjne 
zagajenie naczelnika Wydziału Oświecenia Publiczne-
go Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego, dr. T. Kupczyń-
skiego, który zakreślił wizję Wyższego Studium Nauk 
Społeczno-Gospodarczych, a dr Józef Lisak wygłosił 
pierwszy wykład na temat rozgraniczenia ekonomii 
społecznej i ekonomii stosowanych, określający zara-
zem profil programowy kształcenia w nowo powstałej 
uczelni. Okrucieństwa II wojny światowej wkrótce po-

wstrzymały rozwój młodej i niewielkiej szkoły wyższej. 
Jednak po wojnie na jej zrębach odtworzono kształce-
nie ekonomiczne. Wielką rolę mieli w tym także pol-
scy profesorowie, którym przyszło opuścić Lwów. Ich 
zawiłe losy mogliśmy w ostatnich latach poznawać na 
łamach „Forum” dzięki artykułom autorstwa dr. hab. 
Alojzego Czecha.

Uczelnia stopniowo rozwijała się, wzmacniała swo-
ją pozycję, mimo zawieruch politycznych budowała 
własną kadrę, zespoły i szkoły naukowe. W 1974 roku 
stała się jedną z pięciu państwowych wyższych uczel-
ni ekonomicznych i w tej „wielkiej piątce” pozostała do 
dziś. Od 2010 roku szczycimy się statusem uniwersyte-
tu przymiotnikowego; najwyższą rangą, jaką może no-
sić uczelnia kształcąca w określonych dziedzinach na-
uki. To prestiż, ale także zobowiązanie.

Zobowiązanie to podejmujemy odpowiedzialnie,  
nie tylko gwarantując wysoką jakość kształcenia i traf-
ność oferty edukacyjnej oraz aktywność naukową na 
poziomie międzynarodowym, ale także współtworząc 
społeczeństwo obywatelskie i wychowując kolejne po-
kolenia. Być kimś „stąd” oznacza kierować się naszymi 

Życzę satysfakcji  
z bycia w Uniwersytecie
Słowo Rektora na inaugurację 
jubileuszu 75-lecia Uczelni
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wspólnymi wartościami, dbać o nieustanne rozwijanie 
i wykorzystywanie wiedzy, podejmować nowe wyzwa-
nia w gospodarce i życiu publicznym.

Obecnie nasza społeczność to nieomalże 20 000 osób 
bezpośrednio związanych z Uczelnią – niemalże 15 000 
studentów, około 1000 pracowników oraz słuchaczy stu-
diów podyplomowych, doktorantów, uczestników pro-
jektów badawczych i edukacyjnych. Wraz z całą rzeszą 
absolwentów jest nas kilkukrotnie więcej. Z dumą mo-
żemy mówić o naszej Alma Mater jako o uczelni cztero-
wydziałowej, gdzie każdy z wydziałów jest wysoko oce-
niany w kategoriach naukowych i edukacyjnych oraz 
posiada uprawnienia akademickie. Niedawne utwo-
rzenie czwartego Wydziału – Informatyki i Komuni-
kacji było posunięciem strategicznym, a jego spraw-
ne przeprowadzenie otworzyło nam drogę do uzyska-
nia statusu uniwersytetu ekonomicznego. Trzeba mieć 
tego świadomość i dziękować wszystkim, którzy podej-
mowali starania związane z reorganizacją.

Znakiem tej kadencji jest także powiększająca się 
liczba kierunków kształcenia. Świadczy ona o dużej ak-
tywności środowisk katedralnych, a profilowanie dzia-
łalności dydaktycznej odzwierciedla znaczący dorobek 
naukowy i ekspercki w szczegółowo określonych zagad-
nieniach tematycznych związanych z gospodarką. Opty-
mizmem napawa to, że w schematy naszego kształcenia 
trwale wpisują się ścieżki międzynarodowe zakończone 
wspólnymi dyplomami renomowanych uczelni.

Jesteśmy znaczącym uczestnikiem ważnych sie-
ci naukowych i eksperckich o zasięgu międzynarodo-
wym, europejskim, krajowym i regionalnym. Uczest-
niczymy w projektach 7. Programu Ramowego, wystę-
pujemy na prestiżowych konferencjach światowych, 
współpracujemy z partnerskimi katedrami i wydziała-
mi innych polskich uczelni, a w regionie jesteśmy waż-
nym partnerem władz samorządowych i realizujemy 
liczne przedsięwzięcia ukierunkowane na innowacyj-
ność gospodarki województwa śląskiego. Współdziała-
my z biznesem, władzami publicznymi, sferą pozarzą-
dową. Uczestniczymy we wszystkich istotnych sieciach 
uczelni akademickich. Dużą część naszego budżetu na 
badania naukowe i usprawnienie dydaktyki pozysku-
jemy ze środków zewnętrznych. Osiągnięcie tej pozycji 
wymagało od wielu z nas sporego wysiłku merytorycz-
nego i zaangażowania. Musieliśmy także nauczyć się 
schematów zarządzania projektami badawczymi i edu-
kacyjnymi nowego typu. Wiele zespołów naukowych, 
a także administracja Uczelni, wzorowo zdało egzamin 
z wykorzystania tego rodzaju umiejętności.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest no-
woczesny nie tylko w zakresie merytorycznym, ale 
także infrastrukturalnym. Wszystkie nasze obiekty 
dydaktyczne przeszły w ostatnich latach znaczące re-
monty i modernizacje. Posiadamy naprawdę dobrą in-
frastrukturę. Jednocześnie realizujemy obecnie trzy 
duże inwestycje. Pierwszą z nich – zmierzającą do fi-
niszu – jest utworzenie Centrum Informacji Nauko-
wej i Biblioteki Akademickiej. Już za kilka miesięcy 
wszystkie nasze zbiory biblioteczne, tradycyjne i cyfro-
we, będą dostępne w tym supernowoczesnym i przyja-
znym czytelnikowi gmachu. Także nad Rawą, w dru-
gim końcu kampusu uniwersyteckiego, rozpoczęliśmy 
budowę Centrum Nowoczesnych Technologii Informa-

cyjnych. Dzięki temu nasze rozproszone dotąd specja-
listyczne pracownie informatyczne znajdą się w jed-
nym miejscu, otoczone nowymi funkcjami związanymi 
z korzystaniem z tej infrastruktury przez studentów, 
naukowców oraz biznes i społeczność naszego regio-
nu. Nadszedł też czas na zatroszczenie się o symbol 
naszej Uczelni, a jednocześnie symbol samorządności 
naszego Miasta – budynek Rektoratu, a niegdyś Ra-
tusz Bogucic-Zawodzia. Przy okazji toczącego się re-
montu nadamy mu nowe funkcje reprezentacyjne tak, 
by mógł służyć Uniwersytetowi i Miastu. Żadne z tych 
dużych zadań inwestycyjnych nie byłoby możliwe bez 
wsparcia zewnętrznego, za które pragnę serdecznie po-
dziękować.

W rok jubileuszu 75-lecia Uczelni wchodzimy 
w zmieniających się uwarunkowaniach działania szkol-
nictwa wyższego i sektora nauki w Polsce. Pakiet no-
wych ustaw opracowanych przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego wpłynie na reorganizację pew-
nych procesów w Uczelni. Z kolei perspektywy budże-
towe i stanu finansów publicznych w nadchodzących 
latach zmuszają nas do jeszcze bardziej racjonalnego 
gospodarowania posiadanymi zasobami i długookre-
sowego planowania finansowego. Chcę jednak podkre-
ślić, że Uniwersytet Ekonomiczny jest w pełni gotowy 
do funkcjonowania w realiach nowego prawodawstwa 
oraz znajduje się w bezpiecznej sytuacji ekonomicz-
nej. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki temu, że 
nasza oferta edukacyjna cieszy się dużym zaintereso-
waniem i coraz wyraźniej rysuje się nasza przewaga 
w tym zakresie nad innymi uczelniami w regionie.

Do chwili obecnej priorytetem kadencji było uzy-
skanie statusu uniwersytetu ekonomicznego i dokona-
nie sprawnej transformacji zarówno w aspekcie zmia-
ny statusu, jak i dopasowania się do nowych uwarun-
kowań prawa o szkolnictwie wyższym. Obecnie stoimy 
przed nowymi wyzwaniami. Zakreśliliśmy je w przy-
jętej przez Senat strategii Uczelni. Chciałbym jednak 
z własnej perspektywy podzielić się z Państwem wy-
branymi przez mnie celami, które uważam za najistot-
niejsze. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby 
w najbliższych latach:
− podnieść znaczenie Uczelni wśród uczelni uniwer-

syteckich w Polsce,
− wykreować kolejne osobistości naukowe,
− stać się liczącym ponadregionalnym ośrodkiem opi-

nii i ekspertyz,
− być ważnym partnerem naukowym i społecznym 

w regionie.

Jestem przekonany, że stać nas na to. Tworzymy 
duży i silny zespół. Posiadamy odpowiednie doświad-
czenie i infrastrukturę. Możemy w pewnym zakresie 
alokować środki budżetowe, aby wspierać realizację 
tych celów. Mam pełną świadomość, że ten rok aka-
demicki będzie rokiem radosnego świętowania jubi-
leuszu, ale też rokiem szczerych debat i konfrontacji 
stanowisk o przyszłości Uczelni. Będzie to ważny dla 
nas rok i stąd też życzę wszystkim Państwu satysfakcji 
z bycia w Uniwersytecie hic et nunc. Niech rok akade-
micki 2011/2012 będzie prawdziwym świętem naszej 
wspólnoty.

Rektor
Jan Pyka
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na ujęcie tematyki wykładu, uwzględniające perspekty-
wę marketingu jako stosowanej (praktycznej) dyscypli-
ny naukowej „pogranicza”. Wyzwania te mają bowiem 
ważne, niekiedy pierwszoplanowe aspekty marketingo-
we, na przykład współcześnie w dużym stopniu na za-
chowania konsumentów wpływa marketing przedsię-
biorstw i innych organizacji, a teoria marketingu niemal 
od początku zajmowała się problematyką innowacji1.

Dodatkową okolicznością przemawiającą za przyję-
ciem tej perspektywy są, przypadające na ten rok aka-
demicki, ważne rocznice w historii rozwoju praktyczne-
go i akademickiego marketingu (np. 180 rocznica roz-
poczęcia działalności Cyrusa H. McCormicka, twórcy 
mechanizacji rolnictwa amerykańskiego i pioniera mar-
ketingu w USA, 110 rocznica uruchomienia kursowych 
wykładów z dystrybucji i marketingu na uniwersytetach 
w USA, a zaraz potem na uniwersytetach w Niemczech, 
75 rocznica założenia American Marketing Association, 
najbardziej prestiżowego w świecie towarzystwa nauko-
wego marketingu)2.

II.
Stadia rozwoju/konkurencyjności współczesnych 
gospodarek rynkowych a wyzwania rozwojowe

1. Stadia rozwoju gospodarek rynkowych
Modele opisowe (empiryczne), prezentujące stadia 

rozwoju krajów w aspekcie typowych dla nich czynników 
(filarów) konkurencyjności, mogą być pomocne w identy-

1 Marketing, definiowany na poziomie przedsiębiorstwa, to jed-
na z najpopularniejszych koncepcji (filozofii, modeli) prowadzenia biz-
nesu, zorientowanego na klienta docelowego, a jednocześnie i na in-
nych interesariuszy przedsiębiorstwa, z pierwszorzędnym zamysłem, 
lepszego niż konkurenci zaspokojenia potrzeb (oczekiwań) nabywcy 
finalnego, co umożliwia realizację celów firmy, a dłuższym horyzon-
cie jej misji i wizji. Wg ogólniejszej definicji AMA z 2007 r., marketing 
to działalność, zbiór instytucji i procesów mających na celu kreowa-
nie, komunikowanie, dostarczanie i wymianę ofert, które mają wartość 
dla klientów/ konsumentów, odbiorców, partnerów jak i społeczeń-
stwa jako całości (http://www.Marketing-power.com/About AMA/
Pages/Definitionof-Marketing.aspex. Według szacunków, w działania 
marketingowe w USA zaangażowanych jest blisko 30 milionów ludzi, 
czyli co 6 obywatel tego kraju (zob. J. Kamiński: Nowa definicja marke-
tingu AMA. „Marketing i Rynek” 2009, nr 5, s. 7.

2 Inne ważne rocznice to: 170-lecie założenia przez V.B. Palmera 
pierwszej, profesjonalnej agencji reklamy (Filadelfia, 1842), 100-lecie 
ukazania się pierwszej naukowej publikacji naukowej A.W. Shawa 
z dziedziny marketingu („Some Problems in Market Distribution”, 
1912, Uniwersytet w Harwardzie); 80 rocznica początku prac nad prak-
tyczną koncepcją segmentacji strategicznej i rynkowej General Motors 
Company, pod kierunkiem jej prezesa A. Sloana (1921), która umożliwi-
ła wygranie konkurencji z Fordem na rynku samochodowym Ameryki. 

Magnificencjo, Dostojny Panie Rektorze,  
Prześwietny Senacie,

Magnificencje, Wielce Szanowni  
Państwo Rektorzy i Dziekani,

Wielce Szanowni Goście, Drodzy Profesorowie, 
Studenci i Doktoranci!

I.
Wprowadzenie

1. Temat wykładu inaugurującego kolejny rok aka-
demicki, rok jubileuszowy Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach, dotyczy niektórych, zdaniem wykła-
dowcy, kluczowych wyzwań współczesności. Wyzwa-
nia te:
− tworzą nowe szanse zrównoważonego rozwoju 

społeczeństw i gospodarek jako całości, satysfakcjo-
nującej realizacji celów organizacji w nich funkcjo-
nujących, jak i osiągania dobrobytu/dobrostanu każ-
dego człowieka z osobna i jego mikrośrodowiska,

− ale również rodzą trudne do przewidzenia, szcze-
gólne zagrożenia dla tego rozwoju, aż po jego 
okresowe zahamowanie, stagnację, a nawet re-
gres.
2. Ograniczone ramy wykładu pozwalają jedynie od-

nieść się do niektórych tylko wyzwań, jakie niosą ze 
sobą:
− konsumpcjonizm w bogatych społeczeństwach Za-

chodu (na tle nadmiernego rozwarstwienia bogac-
twa i biedy praktycznie wszędzie w świecie),

− globalny kryzys finansowy i ekonomiczny, za-
grażający dalszemu rozwojowi i spójności społecznej 
wielu państw, gospodarek, wymagający głębokich 
reform, a może wręcz zmiany „architektury” modelu 
anglosaskiego kapitalizmu,

− szeroko pojęte innowacje (technologiczne i pro-
duktowe, biznesowe i społeczne), które mogą 
być nie tylko, jak się powszechnie uważa, stymula-
torami, ale też i hamulcami, czego się często nie do-
strzega, zrównoważonego, społecznie odpowiedzial-
nego rozwoju.
3. Z uwagi na złożoność sygnalizowanych wyzwań, 

wymagających do ich rozpoznania i analizy wiedzy inter-
dyscyplinarnej, nie tylko ekonomicznej, zdecydowano się 

Leszek Żabiński

WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI 
A MARKETING 

Konsumpcjonizm. Kryzys globalny. Innowacje i rozwój

Wykład inaugurujący rok akademicki 2011/2012
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fikowaniu tych wyzwań, także dla Polski i działających 
w naszym kraju przedsiębiorstw3.

Tabela 1

Stadia rozwoju krajów ich filary konkurencyjności stymulujące  
rozwój (w % wpływu)

Źródło: Opracowanie na podstawie: The Global Competitiveness 
Raport 2008-2009. Wold Economic Forum. Ed. K. Schwab, 
M.E. Porter, s. 3 i nast. (cyt. za: Innowacyjna Polska w Europie 
2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju. Red. U. Płowiec. 
PWE, Warszawa 2010, s. 269-272).

Jednym z takich modeli jest przedstawiony w tabeli 1, 
opracowany na Światowe Forum Ekonomiczne  
w Davos w 2008 r. (m.in. z udziałem M.E. Portera). 
Prezentuje trzy stadia rozwoju krajów, zidentyfikowa-
ne na podstawie szerokiego zestawu 110 wskaźników  
– w 207 krajach obejmujących wybrane cechy gospoda-
rek, społeczeństw oraz systemu ustrojowo-instytucjo-
nalnego badanych państw pod względem ich międzyna-
rodowej konkurencyjności (i poziomu innowacyjności). 
Te stadia to:

3 Ich większa, naszym zdaniem, przydatność na potrzeby tej iden-
tyfikacji niż modeli teoretycznych budowanych, a w ostatnich latach 
nawet empirycznie weryfikowanych w ramach ekonomii tzw. główne-
go nurtu (np. nowej ekonomii klasycznej, postkeynesistów itp.) wynika 
z tego, że nie ograniczają się tylko do kwestii wzrostu gospodarczego, 
lecz koncentrują się, pod wpływem ekonomii instytucjonalnej, na roz-
woju ujmowanym integralnie jako proces ewolucji kultury, społeczeń-
stwa i gospodarki. Modele te nawiązują też koncepcyjnie do rozwijane-
go w ramach nauk o zarządzaniu nurtu analiz konkurencyjności mię-
dzynarodowej krajów, regionów i branż (grup firm), w tym do metody 
diamentu konkurencyjności M.E. Portera (i jego kolejnych rozwijanych 
wersji). Zob. ponadto Ph. Kotler, S. Jatusripitak, M. Maesincee: Marke-
ting narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodo-
wego. PSB, Kraków 1999.

− stadium 1: gospodarki, których rozwój (i konkuren-
cyjność) opiera się na tzw. podstawowych czynni-
kach wytwórczych,

− stadium 2: gospodarki stymulowane efektywnością 
(jej poprawą),

− stadium 3: gospodarki, których rozwój pierwszorzęd-
nie zależy od innowacji. 

W każdym stadium rozwoju występują wszyst-
kie filary (czynniki) konkurencyjności, ale są inne 
proporcje ich udziałów, a co za tym idzie domi-
nują odmienne metody/strategie konkurowania 
przedsiębiorstw4.

W stadium 1 rozwój gospodarczy kraju bazu-
je na tanich zasobach nisko kwalifikowanej pra-
cy i surowcach, a przedsiębiorstwa, orientując się 
na produkcję produktów o niskiej jakości dla maso-
wych rynków, o niskiej sile nabywczej klientów, kon-
kurują głównie ceną. Podstawowe znaczenie dla roz-
woju krajów mają: tworzone szeroko rozumiane insty-
tucje prywatne i publiczne, budowana infrastruktura 
transportowa, komunikacyjna i energetyczna, utrzy-
mywana stabilność makroekonomiczna, zapewniona 
podstawowa opieka zdrowotna i edukacyjna ludności. 
Chociaż udział innowacji na tym etapie rozwoju 
oszacowano w badanym modelu na poziomie oko-
ło 5%, to ich oddziaływanie na rozwój jest z pew-
nością większe. Mogą to być nie tylko pojedyncze 
innowacje technologiczne (produktowe), ale rów-
nież nowatorskie modele biznesu czy zarządza-
nia. Świadczą o tym przykłady z przeszłości*, jak 
i współczesne**.

4 Poniższe omówienie tego modelu, za: U. Płowiec: Kształtowa-
nie gospodarki i społeczeństwa odpowiadających cywilizacji wiedzy. 
W: Innowacyjna Polska w Europie 2020…, op. cit., s. 269 i nast.

Progi dochodu wyznaczające sta-
dium rozwoju kraju  

(PKB/c w USD)

Stadium rozwoju a podstawowy  
filar konkurencyjności

gospodarki

Udział poszczególnych filarów  
konkurencyjności  
w rozwoju kraju

Stadium 1 Stadium 1. Podstawowe wymagania/ tanie czynniki Filary konkurencyjności Udział w % 
rozwoju

Gospodarki  
stymulowane tanimi 
czynnikami

< 2000 Instytucje prywatne i publiczne
Infrastruktura transportowa, komunikacyjna, energetyczna
Stabilność makroekonomiczna (kontrola inflacji stóp  
procentowych, kosztów obsługi i zadłużenia)
Zdrowie i podstawowa edukacja/szkolnictwo

Tanie czynniki produkcji
Stymulatory efektywności
Innowacje

60
35
 5

Przejście od stadium  
1 do stadium 2

2000-
3000

Podstawowe metody konkurowania

Konkurencja cenowa, informacyjna 

Stadium 2 Stadium 2. Stymulatory efektywności Filary konkurencyjności Udział w % 
rozwoju

Gospodarki  
stymulowane  
efektywnością 

3000-
9000

Szkolnictwo wyższe i wyszkolenie
Efektywność rynku produktów
Efektywność rynku pracy
Rozwój rynku finansowego
Gotowość technologiczna
Rozmiar rynku vs. Orientacja proeksportowa

Tanie czynniki produkcji
Stymulatory efektywności
Innowacje

40
50
10

Przejście od stadium  
1 do stadium 2

9000-
17 000

Podstawowe metody konkurowania

Konkurencja jakościowa, promocyjna 

Stadium 3 Stadium 3. Innowacje Filary konkurencyjności Udział w % 
rozwoju

Gospodarki  
stymulowane  
innowacjami

> 17 000 Złożoność biznesu
Innowacje (technologiczne i systemowe)

Tanie czynniki produkcji
Stymulatory efektywności
Innowacje

20
50
30

Podstawowe metody konkurowania
Metody hiperkonkurencji
Metody koopetycji / kooperancji 
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* Uprzemysłowienie amerykańskiego rolnictwa w XIX wieku jest związa-
ne nie tylko z działalnością technologiczną i produkcyjną wynalazcy me-
chanicznej żniwiarki Cyrusa Mc Cormicka, lecz także z opracowaniem  
i wdrożeniem przez niego pionierskiego systemu marketingu obejmujące-
go projektowanie (i udoskonalanie) tego produktu na potrzeby gospodarstw 
farmerskich, trafną politykę ustalania cen łączoną ze sprzedażą ratalną, umoż-
liwiającą zakup tego produktu przez rolników na poczet ich przyszłych docho-
dów, nowoczesne łączenie sprzedaży z serwisem dla klienta, a nawet badania 
rynkowe i konkurentów. Według P.F. Druckera, McCormik był autentycz-
nym przedsiębiorcą, ojcem zarządzania biznesem, który znalazł naśla-
dowców dopiero na początku XX wieku (zob. P.F. Drucker: Innowacja  
i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992, s. 39-40;  
T. Sztucki: Encyklopedia marketingu. Placet, Warszawa 1998, s. 162).

** Do najbardziej znanych przykładów współczesnych należy działalność 
założonego w 1976 r. w Bangladeszu przez prof. Muhammada Yunusa, 
laureata Pokojowej Nagrody Nobla z 2006 r., banku dla ludzi ubogich 
(Grameen Banku), udzielającego mikrokredytów ubogim przedsiębior-
czym kobietom na sfinansowanie działalności gospodarczej, a także finan-
sującym stypendia dzieciom tych kobiet na podejmowanie studiów wyż-
szych, co okazało się skutecznym sposobem walki z ubóstwem w tamtej-
szym społeczeństwie oraz dało początek podobnym przedsięwzięciom  
w innych krajach, m.in. w Indiach. Od 2008 r. ten samofinansujący się 
bank, o 97% stopie zwrotu kredytów, ma swoje oddziały również w ubo-
gich dzielnicach kilku miast USA, m.in. w Nowym Jorku. Koncepcja 
funkcjonowania Grammen Banku daje się, moim zdaniem, zinterpretować 
w kategoriach nowoczesnego modelu zarządzania i marketingu relacyjnego 
(partnerskiego), opartego na kapitale zaufania interesariuszy organiza-
cji, a który na ogół, w teorii, przypisuje się firmom, w tym bankom działają-
cym w krajach wysoko rozwiniętych (zob. M. Yunus: Przedsiębiorstwo spo-
łeczne. Kapitalizm dla ludzi. Concordia, Warszawa 2011).

W następnym, drugim stadium rozwoju kon-
kurencyjność gospodarek rynkowych kształtują przede 
wszystkim tzw. stymulatory efektywności (efektyw-
nie działające rynki pracy, finansowy, towarowe, goto-
wość przedsiębiorstw do zmian technologicznych i wybo-
ru skutecznych systemów zarządzania, inwestycje w ka-
pitał ludzki itp.), a przedsiębiorstwa konkurują ja-
kością przetworzonych produktów i sprawnością 
obsługi klienta docelowego.

Upowszechniający się wtedy w przedsiębiorstwach 
marketing (jako koncepcja prowadzenia bizne-
su zorientowanego na klienta) wnosi też, według 
J.J. Lambina, wkład w rozwój demokracji gospo-
darczej, ponieważ a) jego punktem wyjścia jest anali-
za oczekiwań konsumentów, b) steruje decyzjami w za-
kresie inwestycji i produkcji na podstawie antycypowa-
nia potrzeb rynku, c) respektuje różnorodność upodobań 
i preferencji dzięki segmentacji rynku i rozwoju ofert 
sprzedażowych dostosowanych do potrzeb rynku, d) po-
budza innowacyjność i przedsiębiorczość5.

W stadium 3 rozwoju o poziomie rozwoju kon-
kurencyjności gospodarek (regionów i firm) decydują 
przede wszystkim przełomowe i kontynuowane in-
nowacje, wyrafinowane, złożone biznesy, subsydiu-
jące, pospołu z państwem rozwój działalności innowa-
cyjnej, wiedzochłonnej (B+R). Tak wyposażone firmy 
skutecznie potrafią rywalizować (i jednocześnie 
współpracować ze sobą) na rynkach globalnych, 
w warunkach hiperkonkurencji.

2. Wyzwania rozwojowe
Według Urszuli Płowiec, Polska, dla której PKB/c 

wyniósł w 2008 r. 13 861 USD, na podstawie oceny tego 
syntetycznego kryterium już została zaklasyfikowa-
na razem z kilkoma państwami środkowo- i wschod-
nioeuropejskimi do etapu przejścia ze stadium 2 do 
stadium 3 (gospodarki innowacyjnej)6.

5 J.J. Lambin: Strategiczne zarządzanie marketingowe. Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 34-35.

6 Krajami tymi są: Chorwacja, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa i Rosja 
(U. Płowiec: Op. cit., s. 272.

Kwalifikacja ta wydaje się jednak w przypad-
ku Polski przedwczesna, mimo że Polska uzyskała 
na lata 2009-2010 stosunkowo wysoki wskaźnik global-
nej konkurencyjności (GCI), 4,33 zajmując 46 miejsce 
na liście zbadanych krajów (pierwsze miejsce Szwajca-
ria z GCI=5.60). Poza systemem instytucjonalnym 
gospodarki rynkowej oraz względną stabilnością 
makroekonomiczną naszego kraju (na tle innych 
państw europejskich), wiele podstawowych czynni-
ków rozwoju charakterystycznych dla stadium 1 nie 
spełnia jeszcze w Polsce niezbędnych wymagań. Na-
leżą do nich infrastruktura techniczna i społeczna7 (w tym 
słabość społeczeństwa obywatelskiego), stan i funkcjono-
wanie publicznej sfery ochrony zdrowia, a nawet edukacja 
(zwłaszcza na poziomie kształcenia zawodowego).

Ponadto trudno mówić o efektywnym oddzia-
ływaniu w naszym kraju wielu stymulatorów efek-
tywności właściwych dla kolejnego stadium 2 roz-
woju. Takich jak na przykład: efektywny, elastycznie 
funkcjonujący rynek finansowy, w tym system bankowy 
alokujący produktywnie oszczędności i finansowo wspie-
rający przedsiębiorców i innowatorów, występowanie na 
dużą skalę gotowości firm polskich do wdrażania i wy-
korzystywania istniejących technologii, zwłaszcza tele-
informatycznych (ICT) dla wzmożenia własnej produk-
tywności, rozwinięta proeksportowa orientacja gospo-
darki czy efektywnie funkcjonujące szkolnictwo wyższe 
(zwłaszcza publiczne). W Polsce nie funkcjonuje też, na 
odpowiednim poziomie rozwoju, tzw. środowisko bizne-
su produktów systemowych (innowacyjnych)8. Chociaż 
można stwierdzić, że wiele z wyżej wymienionych 
stymulatorów efektywności, a nawet podstawo-
wych czynników rozwoju, nie działa jeszcze zado-
walająco także w krajach wysoko rozwiniętych, 
w tym w USA, to jedynie może to spowalniać, a nie 
zahamować budowę innowacyjnych, wysoce kon-
kurencyjnych gospodarek tych państw, przede 
wszystkim Stanów Zjednoczonych9.

Dzieje się tak, ponieważ firmy zachodnie, uczest-
niczące w globalnej rywalizacji z przedsiębior-
stwami zlokalizowanymi w gospodarkach wyła-
niających się (w tym w Chinach) nie mogą już dłu-
żej konkurować z nimi na bazie niskich kosztów 
czy nawet metodami konkurencji jakościowej. 
Jedynym skutecznym sposobem konkurowania 

7 Gwoli ścisłości trzeba jednak zauważyć, że w ramach Polskiej 
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 realizuje się priorytety inwestowa-
nia w infrastrukturę techniczną i energetyczną, w poprawę jakości re-
gionalnej polityki spójności oraz w aktywa niematerialne (kapitał ludz-
ki) i innowacyjną gospodarkę (w tej kolejności), wsparte środkami po-
mocowymi UE.

8 L. Żabiński: The Strategic Business Environment of Systemic Pro-
ducts in Poland. Developmental Conditions Against the Background of 
the Central/Eastern European Countries. „Journal of Economics & Ma-
nagement” 2009, Vol. 6, p. 217-237.

9 Bardziej krytycznie ocenia to w odniesieniu do USA noblista 
J.E. Stiglitz pisząc m.in. „o amerykańskim sektorze finansowym «roz-
dętym ponad miarę i i opartym na oszukańczych podstawach, nie-
skłonnym (z wyboru) do kredytowania małych i średnich przedsię-
biorstw (innowacyjnych, tworzących nowe miejsca pracy), sektorze 
energetycznym tego kraju, w spornej części nie nadającym się do utrzy-
mania ze względów środowiskowych», «ruinie dużych połaci sektora 
produkcji», «średnio gorszych usługach zdrowotnych świadczonych 
przez nieefektywny amerykański system opieki zdrowotnej» (z enkla-
wami niedoścignionej w świecie takiej opieki), nieefektywnym sekto-
rze transportu i edukacji (podstawowej i średniej)” itd. Według Stiglit-
za, „długookresowa przewaga konkurencyjna USA to instytucje szkol-
nictwa wyższego (państwowe i nonprofit) i tworzony w nich postęp 
technologiczny. Ale sama edukacja uniwersytecka nie wypełni treścią 
długofalowej całej strategii gospodarczej Ameryki”. (J. Stiglitz: Freefall. 
Jazda bez trzymanki. PTE, Warszawa 2010, s. 225-226).
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staje się szybka komercjalizacja wyników nowej 
technologii (najlepiej przełomowych innowacji). 
Stwarza to jednak szczególne wyzwania dla bizne-
su, w tym marketingu przedsiębiorstw i banków, 
zarówno o pozytywnych, jak i negatywnych kon-
sekwencjach. Wyzwania te ujawniły się z ogromną 
mocą w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch 
kryzysu globalnego, jak i w trakcie jego przebiegu.

III.
 Globalizacja, kryzys światowy,  

niektóre przyczyny i mechanizmy

1. Globalizacja, istota i przyczyny kryzysu
Od początku lat 90. ub. wieku, według niektó-

rych poglądów już znacznie wcześniej bo od lat 70. (tj. od 
odejścia od systemu walutowego z Bretton Woods oraz 

od przezwyciężenia w latach 80. długotrwałej stagflacji 
powstałej po szokach naftowych), rozwój wielu ser-
wicyzujących się narodowych gospodarek rynko-
wych Zachodu przebiegał w warunkach poszerza-
jącej się i pogłębiającej globalizacji. Globalizacji 
polegającej w sferze mentalnej na szerzeniu prze-
konania o absolutnej wyższości paradygmatu roz-
woju, opartego na makroekonomicznej stabiliza-
cji, liberalizacji rynku i prywatyzacji10, propagowa-
nego nie tylko w krajach zachodnich, ale i w państwach 
transformujących swoje gospodarki, a nawet w ubogich 
krajach dawnego Trzeciego Świata. „Sprawne funkcjo-
nowanie rynku w połączeniu z nieograniczonym społecz-
nym przyzwoleniem na bogacenie się […] m.in. seria ob-
niżek podatków dochodowych w USA miało – jak napi-
sał Witold M. Orłowski – zapewnić wysoką efektywność 
gospodarowania oraz wzrost innowacyjności i przedsię-

10 Podstawami tego paradygmatu były założenia o pełnej racjonalności 
zachowań ludzkich/prywatnych podmiotów gospodarujących (tylko rządy 
mogły popełniać błędy) oraz o sprawności regulacyjnej i alokacyjnej me-
chanizmów rynkowych w dochodzeniu do równowagi, usuwaniu błędów 
regulacji państwowej i negatywnych skutków monopolizacji (W.M. Or-
łowski: Kryzys finansowy a pozycja Zachodu. Warszawa 2011, s. 15).

biorczości […] pokonanie zmory stagflacji [przez] wyso-
ki, bezinflacyjny wzrost gospodarczy […]. Wszystko to 
znakomicie funkcjonowało przez dekady, [wspierając] 
stopniowe rozprzestrzenianie się liberalnego anglosa-
skiego modelu gospodarczego na całą kulę ziemską, za-
równo skutkiem ekspansji ponadnarodowych firm, jak 
i zwyczajów konsumpcyjnych, wreszcie […] integracji 
światowych rynków finansowych (możliwej dzięki postę-
powi technologicznemu)11, aż do wybuchu kryzysu” […].

Teraz coraz dokładniej wiadomo jakie były przyczy-
ny te systemowe, strukturalne i pochodne/ bezpośrednie 
kryzysu globalnego (tabela 2), chociaż poszczególni au-
torzy, różnią się w ocenach ich znaczenia12, oraz tego, co 
jest jego istotą13. 

Tabela 2

Przyczyny globalnego kryzysu finansowego i ekonomicznego  
(wg wybranych autorów)

Źródło: Opracowanie na podstawie prac autorów cytowanych w opra-
cowaniu.

11 Ibid., s. 15.
12 Zob. na przykład wypowiedzi i publikacje L. Balcerowicza i J.B. Tay-

lora (tego ostatniego: Zrozumieć kryzys finansowy. Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2010), J.E. Stiglitza oraz D. Rosatiego, W. Szy-
mańskiego: Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie. Difin, Warszawa 
2009) i M. Otte Kiedy nadchodzi kryzys. Studio Emka, Warszawa 2009.

13 Cytowany wyżej Witold M. Orłowski przypomina o braku ja-
snej ekonomicznej definicji kryzysu, którego nie da się określić tylko 
spadkiem PKB, głębokością załamania kursów akcji. Miary te wygląda-
ły groźniej podczas poprzedniego Wielkiego Kryzysu, kiedy to w USA 
zbankrutowało ponad 5 tys. banków (obecnie jeden duży bank inwesty-
cyjny, a tym którym groziło bankructwo zostały przejęte lub częściowo 
znacjonalizowane). W czasie Wielkiego kryzysu skala załamania ame-
rykańskiego PKB osiągnęła 30% (w 2008 r. spadek PKB w USA wyniósł 
3%). Indeksy giełdy nowojorskiej wtedy spadły aż o 90% (obecnie, wio-
sną 2009 r. „tylko” o 50%). Ale według tego autora, „kryzys nie polega 
«dodajmy tylko» na spadku produkcji lub cen akcji. Polega na trwałym 
zwykle gwałtownym załamaniu zaufania, […] wszystkich do wszyst-
kich: klientów do banków [i dodajmy do firm i ich marek – L. Żabiń-
ski], banków do innych banków, […] pracowników do pracodawców 
ludzi do polityki gospodarczej rządu. Gospodarka rynkowa bazuje na 
zaufaniu – bez minimalnego poziomu ufności przestaje działać. A naj-
większą ofiarą załamania zaufania jest […] wiara w paradygmat roz-
woju […] i model gospodarki określony przez konsensus waszyngtoń-
ski (W.M. Orłowski: Op. cit., s. 14.)

W. Szymański W.M. Orłowski

Przyczyny syste-
mowe Przyczyny strukturalne Przyczyny pochodne 1.  Gwałtowna zmiana rozkładu sił gospodarczych na 

świecie i wynikająca z tego nierównowaga:
− ogromne nadwyżki kapitału w Azji (Chiny, Japonia), 

„azjatycka kultura oszczędzania”,
− gigantyczne zadłużenie USA wobec reszty świata „amery-

kańska kultura życia na kredyt”,
− globalizacja rynku inwestorów,
− gwałtowne zmniejszenie możliwości nadzoru nad instytu-

cjami finansowymi,
− zarażanie się kryzysami regionalnymi.
2.  Gwałtowny rozwój rynków finansowych:
− finansjeryzacja gospodarek,
− „globalne lewarowanie”,
− rynki finansowe jako globalna bańka spekulacyjna.
3.  Niezdolność poprawnej wyceny ryzyka związanego  

z aktywami finansowymi
4.  Błędy popełniane przez ludzi:
− irracjonalny optymizm inwestorów,
− wadliwy system premiowania bankierów za krótkookre-

sowe zyski (obarczone ogromnym ryzykiem),
− nieskuteczność regulacyjnej roli rządu (USA) wobec ban-

kowości inwestycyjnej i rynku instrumentów pochod-
nych,

− błędna polityka pieniężna Fedu w okresie dojrzewania bą-
bla spekulacyjnego na rynku nieruchomości (obniżka stóp 
procentowych),

− błędna polityka fiskalna rządu USA w latach 2002-2007,
− eksplozja deficytu budżetowego (obniżka podatków  

w okresie wzrostu wydatków).

1.  Niekompletność glo-
balizacji (politycznej, 
brak globalnego rynku 
pracy itp.)

1.  Swoboda przepływu kapita-
łu finansowego

1.  Wzrost w krajach rozwi-
niętych podaży pieniądza 
z tytułu przepływu oszczęd-
ności z Azji, niskiej inflacji 
i niskich stóp procentowych

2.  Przechodzenie władzy 
od państw do kapitału, 
osłabienie demokracji

2.  Dostęp do kapitału, popy-
tu i postępu technicznego 
rynku globalnego. Krusze-
nie bariery rozwoju krajów 
słabo rozwiniętych

2.  Konkurencja udziałowców 
głosujących nogami wy-
musza uzyskiwanie wyso-
kich krótkookresowych stóp 
zwrotu

3.  Mikroekonomiczny 
charakter globalizacji

3.  Dominacja strategii proek-
sportowej i kreowanie nad-
wyżki handlowej na ryn-
kach wschodzących

3.  Bariera informacji i niepew-
ność rozwijająca chciwość

4.  Niespójność i hybry-
dowość systemu.  
Brak reguł i brak  
arbitra

4.  Zablokowanie mechanizmu 
odwracania nierównowagi 
handlowej i płatniczej  
(Chiny, USA)

4.  Słabość systemu nadzo-
ru i kontroli (państwa nad 
systemami finansowymi, 
USA).

5.  Rozwój funduszy inwesty-
cyjnych

6.  Narastająca polaryzacja do-
chodów w poszczególnych 
państwach
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Czas więc, choć krótko, zasygnalizować wybrane, 
dwa zjawiska i niektóre ich mechanizmy, które miały 
niebagatelny udział w doprowadzeniu do wybuchu kry-
zysu. Zjawiskami tymi są:
− polaryzacja dochodów w społeczeństwach i gospo-

darkach rynkowych i związany z nim konsumpcjo-
nizm,

− proces pośpiesznego wdrażania innowacji w warun-
kach hiperkonkurencji oraz rozwiniętej giełdyzacji.

2.  Polaryzacja dochodów (i zamożności),  
konsumpcjonizm, kryzysogenne innowacje
Już przed 40 laty wybitny polski ekonomista Edward 

Lipiński pisał o konsumpcji jako najpotężniejszej 
sile wytwórczej14. Od lat toczy się w literaturze ekono-
micznej, społecznej i filozoficznej nierozstrzygnięty dys-
kurs na temat pochwały i krytyki społeczeństwa kon-
sumpcyjnego15. Nie ma już jednak wątpliwości, że kon-
sumpcja, począwszy od drugiego stadium rozwoju 
gospodarki rynkowej (wyróżnionego w przytoczonym 
wyżej modelu) staje się nie tylko coraz ważniejszym 
celem/efektem gospodarowania, ale pierwotnym 
bodźcem rozwoju gospodarczego i zachowań kon-
sumenta16. Nie rozstrzyga to problemu, czy jest to kon-
sumpcja zrównoważona (z zachowaniem wymogów etyki 
i ekologii) czy konsumpcja marnotrawna („nadużywają-
ca świata”)17.

Konsumpcjonizm to „nadmierna konsumpcja dóbr 
i usług, nieusprawiedliwiona rzeczywistymi potrzeba-
mi człowieka, nieuwzględniająca kosztów społecznych, 
ekologicznych i indywidualnych, to nieustanna pogoń za 
nowymi dobrami, w której na dalszy plan schodzą wa-
lory funkcjonalne, a liczy się… efekt nowości, zgodność 
z trendami mody. Już nawet nie same dobra się liczą, 
ile wrażenia jakie mogą dostarczyć. Odpowiedzią pro-
ducentów i dystrybutorów uwzględniających ten trend 
w zachowaniach konsumentów jest tzw. experiential 
marketing [marketing przeżyć i doznań]. W wysoko roz-
winiętych krajach kapitalistycznych, w epoce globaliza-
cji i Internetu konsumpcja stała się dla rzesz konsumen-
tów nową formą religii XXI wieku”18.

Zjawisku nadmiernej konsumpcji jednych 
warstw/klas społecznych, przede wszystkim z tzw. 
rynku górnego, rzadziej średniego, towarzyszy 
nieodłącznie niedostateczne spożycie konsumen-
tów z klasy niższej (tzw. rynku dolnego). Pod-
stawą ekonomiczną tych zjawisk jest nadmierne 
zróżnicowanie (polaryzacja) dochodów (i zamoż-
ności) ludności. Ta nadmierna polaryzacja stała 
się już dwukrotnie, w dziejach kapitalizmu, jedną 
z istotnych przyczyn wybuchu światowych kryzy-
sów gospodarczych: Wielkiego Kryzysu i Depre-
sji z lat 1929-193219 oraz obecnego. Do czynników 

14 E. Lipiński: Problemy, pytania, wątpliwości. Z warsztatu ekono-
misty. PWE, Warszawa 1981, s. 529.

15 A. Burlita: Kilka refleksji na temat społeczeństwa konsumpcyjne-
go. „Handel Wewnętrzny” 2011, nr 1-2.

16 H. Szulce: Rozważania o konsumpcji. „Handel Wewnętrzny” 
2011, nr 1-2, s. 13. Zob. też prace J. Kramer, Cz. Bywalca, E. Kieżel,  
Z. Kędzior.

17 Mieszkańcy Ameryki Płn. i Europy, stanowiący 12% ludzkości, 
przeznaczają na spożycie ponad 60% wydatków globalnych na kon-
sumpcję, a 1/3 ludzkości świata z Azji Płd. i Afryki zaledwie 3,2% tych 
wydatków. 

18 Oblicza konsumpcjonizmu. Red. B. Mróz. SGH, Warszawa 2008, 
zob. też np. prace J. Bandrillada i Z. Baumana.

19 J.K. Galbraith: Pieniądz. Pochodzenie i losy. PWE, Warszawa 
1982, s. 253-254.

powodujących polaryzację dochodów w latach 
90., które wystąpiły w gospodarce i społeczeństwie 
amerykańskim, a ze zmniejszoną siłą i w innych pań-
stwach o anglosaskim modelu kapitalizmu, trzeba za-
liczyć następujące, podane niżej.

Po pierwsze, społeczne, zakorzenione kulturowo 
i akceptowane politycznie, przyzwolenie na bogace-
nie się niemal bez ograniczeń (uczynienie z chci-
wości cnoty); było to możliwe, zdaniem wielu wybit-
nych politologów (np. R.B. Reicha, G. Ritzera) i ekono-
mistów (np. E. Phelpsa i J. Sachsa), na skutek erozji 
społeczeństwa obywatelskiego spowodowanej konwer-
gencją programów dominujących partii politycznych, 
postmodernizmem w sferze aksjologii, prywatyzacją me-
diów, coraz większym przenikaniem się sfer wielkiego 
biznesu i polityki. Ulegają przewartościowaniu role i za-
chowania ludzi – na czoło wysuwa się przed obywatelem 
kierującym się dyrektywą dobra wspólnego, konsument 
(ale hedonista, sybaryta, zaspokajający zachcianki) oraz 
inwestor – ale spekulant poszukujący szybkich, krótko-
terminowych zysków (osławione „rynki finansowe”, któ-
rych boją się politycy).

Po drugie, nadmierna giełdyzacja gospodarki 
i społeczeństwa (co drugie w USA i co 5 w Niemczech 
gospodarstwo domowe dysponuje akcjami, w wielu fir-
mach amerykańskich część wynagrodzenia pracowni-
kom, a premii prezesom wypłaca się w akcjach, zwięk-
sza to możliwości rozwojowe, w tym wprowadzanie inno-
wacji przez firmy, ale rodzi presję ze strony akcjonariu-
szy na krótkoterminowe dywidendy.

Po trzecie, zmiany w strukturze gospodarki 
i społecznej, charakterystyczne dla przechodze-
nia od społeczeństwa ery industrialnej do społe-
czeństwa konsumpcyjnego (opartego na wiedzy?), 
takie jak 1) dualna serwicyzacja obejmująca jedno-
cześnie koncentrację na najbardziej rentownej działal-
ności w sferze usług np. w USA finansowych, medycz-
nych, inżynierii/architektury, software, marketingu/re-
klamy i branży filmowej oraz szeroką sferę zróżnicowa-
nych usług konsumpcyjnych i produkcyjnych, opartą na 
prywatnej przedsiębiorczości, jednak o niżej płatnych 
miejscach pracy (niż w likwidowanych gałęziach prze-
mysłu, 2) koncentracja na najbardziej wyrafino-
wanej wytwórczości produktów przemysłowych 
o wysoko zaawansowanych technologiach, 3) de-
lokalizacja produkcji do krajów o tańszych czynni-
kach wytwórczych (pracy).

Po czwarte, polityka wzrostu gospodarczego 
poprzez kształtowanie wysokiego poziomu kon-
sumpcji wewnętrznej, wykorzystująca motywacyj-
ną funkcję konsumpcji w tym wzroście (ulgi w po-
datkach dochodowych, niskie stopy procentowe banku 
centralnego, poluzowana polityka kredytowa banków 
komercyjnych, bazująca na innowacyjnych produktach 
bankowych), od połowy lat 90. w coraz większym 
jednak stopniu zależna od dopływu taniego kapi-
tału z Dalekiego Wschodu (głównie Chin i Japo-
nii). Splot oddziaływania tych czynników sprawił 
wystąpienie owej „kryzysogennej” polaryzacji do-
chodów (i zamożności) w społeczeństwie amery-
kańskim (i w innych państwach zachodnich), co 
obrazują przytoczone niżej wskaźniki Ginniego 
dla USA i wybranych krajów (tabela 3), a także nie-
mal zupełny zanik skłonności amerykańskich go-
spodarstw domowych do oszczędzania20.

20 Na przykład w 2005 r. w USA stopa oszczędności gospodarstw 
domowych to niecałe 1,5% (według innych szacunków była nawet 
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Źródło: Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2009, s. 249.

Według Paula Krugmana, te nierówności dochodo-
we, wynoszące w USA jak 300:1 między jednostkowymi 
dochodami najwyższymi i dochodami średnimi (na prze-
łomie wieków), podczas gdy jeszcze 15 lat temu wyno-
siły jak 30:1 sprawiły, że społeczeństwo to przesta-
wało być społeczeństwem klasy średniej (wielkie 
obszary bogactwa21 i ubóstwa, przy kurczącym się 
potencjale rynku średniego)22.

Ukształtowany przed kryzysem globalnym 
w krajach wysoko rozwiniętych, a więc i w USA, 
rynek nabywcy wymagał coraz to bardziej sku-
tecznych sposobów przezwyciężających wysoką 
barierę popytu zarówno wśród bogatych (tworzą-
cych tzw. rynek górny), których wszystkie potrze-
by konsumpcyjne są zaspokajane z nawiązką, jak 
i wśród ubogich, z rynku dolnego, którzy nie mają 
wystarczających dochodów na zaspokojenie tych 
potrzeb. W pośredniej sytuacji byli konsumenci/
gospodarstwa domowe z kurczącego się rynku 
średniego. Część z nich, o jeszcze wystarczających do-
chodach, na ogół wspomagając się kredytami, starała się 
imitować wzory zachowań konsumpcyjnych rynku gór-
nego, np. nabywając innowacyjne produkty tzw. nowego 
luksusu i grając na giełdzie, a część z nich, deklasując 
się, zasilała rynek dolny.

Podstawową receptą „na życie” dla rynku gór-
nego, obok coraz bogatszej, wyrafinowanej oferty mar-
ketingowej produktów/usług, opartej na multiproduk-
tach (tzw. produkty systemowe) oraz zawierającej coraz 
bardziej rozbudowane produkty-doznania/ przeżycia ty-
powe dla różnych form nadkonsumpcji, stały się loka-
ty giełdowe, o wysokim stopniu ryzyka23. Dla de-
klasującego się rynku średniego i dolnego pozo-
stawały produkty taniej gospodarki, w tym oferty 
handlu dyskontowego opatrzone markami własnymi, 
a nawet tzw. produktów bezmarkowych, tanie usługi ko-

ujemna), podczas gdy w Niemczech wyniosła 10,9%, w Japonii 7,4% 
a w Chinach 25,5% (Zob. M. Otte: Op. cit., s. 52).

21 Wartość majątku 400 najbogatszych Amerykanów szacuje się na 
1,4 bln USD, co odpowiada rocznemu PKB Indii.

22 W latach 90. potencjał ten stanowiło jeszcze 47 milionów ame-
rykańskich gospodarstw domowych o dochodach rocznych przekra-
czających 50 tys. USD, co stanowiło ponad 120 milionów osób (zob. 
M.J. Silverstein, N. Fiske, J. Butman: Trading up. The New American 
Luxury. Portfolio, New York 2003).

23 Z końcem lat 90. amerykańskie gospodarstwa domowe o naj-
wyższych dochodach (V grupa kwintylowa) posiadały około 63% 
wszystkich papierów wartościowych.

munikacyjne (np. linii lotniczych), wcześniej „uprzemy-
słowiona” gastronomia itp. Wielkim problemem spo-
łecznym klasy niższej tworzącej rynek dolny były 
nie tylko niskie dochody, lecz szczególnie w warun-
kach amerykańskich brak ubezpieczeń emerytalnych 
i zdrowotnych (traconych jednocześnie z utratą pracy), 
znaczne bezrobocie, szczególnie wysokie wśród 
ludzi młodych w wieku produkcyjnym, a także, 
zdaniem cytowanego noblisty E.S. Phelpsa, ku-
sząca alternatywa przestępczości jako sposobu na 
rozwiązanie materialnych (i nie tylko) problemów ży-
ciowych.

Trudno jednoznacznie kwalifikować do kon-
sumpcjonizmu coraz większe wyrafinowanie mar-
kowych ofert produktowych (na ogół tzw. innowa-
cji kontynuowanych), coraz lepiej dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb i oczekiwań nabywców, 
z różnych rynków (np. telefony komórkowe o funk-
cjach/ opcjach dla określonych grup użytkowników, usłu-
gi prywatnej opieki lekarskiej czy edukacji itp.)24, choć 
z pewnością i w tej sferze go nie brakowało i nie 
brakuje. Równoległym jednak kierunkiem dzia-
łań marketingowych przedsiębiorstw/organiza-
cji stała się, bezsprzecznie typowa dla konsump-
cjonizmu, tzw. infantylizacja konsumenta, w tym 
„konsumeryzacja dziecka”.

Kreatywność tego współczesnego, agresyw-
nego nurtu marketingu behawioralnego koncen-
trowała się zatem już nie na potrzebach czy na-
wet oczekiwaniach konsumentów, lecz na za-
chciankach dzieci i nastolatków, studentów, dorasta-
jącej młodzieży w wieku 25-30 lat (z których znaczna 
część tzw. singli pracując już zawodowo mieszka jeszcze 
z rodzicami, nie mając własnych obowiązków życiowych 
i rodzinnych). Wykorzystywała mentalność wieku 
dziecięcego, w której chęć zaspokojenia zachcian-
ki nie liczyła się z potrzebami innych i wiązała się 
z impulsem chwili. Podejmowała również udane 
próby upowszechnienia tego typu cech zachowań 
konsumpcyjnych na całe społeczeństwo w ramach 
tzw. zakupowego stylu życia, w tym niemal nieogra-
niczonych możliwości zakupu za pomocą innowacyjnych 

24 Przybierały one formę marketingu indywidualizacji masowej, 
marketingu zindywidualizowanego, aktywizacji konsumentów we 
współprojektowanie produktów (zob. Ph. Kotler: Kotler o marketin-
gu. Jak kreować i opanowywać rynki. Kraków 1999, s. 50; C.K. Praha-
lad, V. Ramaswamy: Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjąt-
kowej wartości z klientem. PWE, Warszawa 2005).

USA (2000) – 40,8
RPA (2000) – 57,8
W. Brytania (1999) – 36,0
Australia (1994) – 35,2
Irlandia (2000) – 34,3
 

Niemcy(2000) – 28,3
Francja (1995) – 32,7
Holandia(1999) – 30,9
Austria (2000) – 29,1

Norwegia(2000) – 25,8
Szwecja (2000) – 25,0
Dania (1997) – 24,7

Japonia (1993) – 24,9

Włochy (2000) – 36,0
Hiszpania (2000) – 34,7
Portugalia(1997) – 38,5
Grecja (2000) – 34,3

Chiny (2005) – 41,5
Brazylia (2007) – 55,0
Indie (2004/5) – 36,8
Rosja (2005) – 37,5 

Czechy (1996) – 25,8
Polska (2005) – 34,9

Tabela 3

Polaryzacja dochodów w USA i w wybranych krajach
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kart kredytowych, nowoczesnych rozwiązań handlu,  
np. centrów handlowych „zawłaszczających” miejską prze-
strzeń publiczną, a także mediów komercyjnych (reklamy, 
filmów i telewizji), przepłacanych przez korporacje. 
W programie kredytów konsumpcyjnych dla studentów, 
realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-pry-
watnego, uczestniczyła odpowiednia agenda rządu USA 
wraz z bankami komercyjnymi, udzielająca im poręczeń 
kredytowych (absolwenci uczelni amerykańskich są  
z chwilą kończenia studiów przeciętnie zadłużeni na oko-
ło 14 tys. USD, gospodarstwa domowe w USA na sumę 
17 tys. USD, nie licząc zadłużenia hipotecznego)25.

Jednym ze sposobów rozwiązania proble-
mów ekonomicznych i społecznych klasy średniej 
(i przynajmniej częściowo klasy niższej), wpisują-
cym się doskonale w prowadzoną przez rząd USA poli-
tykę wzrostu gospodarczego poprzez zwiększanie 
konsumpcji na kredyt, stał się program „domu dla 
każdego” oparty na „American-dream”, micie kulty-
wowanym przez obie wielkie partie polityczne od czasów 
kadencji F.D. Roosvelta, podjętym przez rząd prezydenta 
B. Clintona (i kontynuowany przez jego następcę).

Pomocą w jego sfinansowaniu była polityka ni-
skich stóp procentowych Fedu zniechęcająca do 
oszczędzania (2002-2006), a zachęcająca do kre-
dytowanej konsumpcji. Podstawą sfinansowania 
tego projektu stanowiły „innowacyjne” produk-
ty bankowości kredytowej (m.in. tzw. kredyty 
subprime „skrajnie złe”), proponowane i udziela-
ne gospodarstwom domowym nawet niemającym 
żadnej zdolności kredytowej, w tym bezrobotnym 
(tzw. nija). Ryzyko związane z tymi produktami o zmien-
nych stopach oprocentowania „rozpraszano”, dzięki ko-
lejnej innowacji bankowej poprzez zastawy na hipo-
tekach nabywanych nieruchomości i gwarancjach pań-
stwowych, a następnie na sekurytyzacji tych kredytów. 
Ponadto, banki zarabiały na kolejnych „innowa-
cyjnych” produktach – kredytach dla właścicie-
li mieszkań (już obciążonych hipoteką), udzielając im 
tych kredytów na dalsze finansowanie konsumpcji (na 
wyposażenie tych mieszkań, zakupy nowych samocho-
dów, wkłady na emerytury itp.).

Wszystkie te innowacyjne produkty finansowe 
zostały zbudowane, według J.E. Stiglitza, na zasa-
dzie „asymetrii informacji” na niekorzyść konsu-
menta, nie były dla niego wystarczająco bezpiecz-
ne, miały pobudzać i sfinansować konsumpcję (co 
do czasu realizowały), ale wydatnie przyczyniły 
się wraz z podwyżkami stóp procentowych Fedu 
z 1,5% do 5% w 2006 r. do wybuchu kryzysu finan-
sowego i ekonomicznego26. Ogromna część społe-
czeństwa amerykańskiego – jak stwierdza A. Jar-
czewska – utraciła wtedy znaczącą część (a niektó-
rzy całość) dorobku życia27. Podobna, choć na mniej-

25 W. Szymański: Op. cit.
26 Według J. Stiglitza, „Ameryka stoi teraz na progu tragedii rów-

nolegle z katastrofą ekonomiczną. Miliony ubogich Amerykanów 
utraciły lub utracą domy […] w 2008 r. […] 2,3 miliona, w 2009 r. 2,1 mi-
liona. Oczekuje się, że do 2012 r. kolejne miliony domów zostaną prze-
jęte przez banki z powodu niespłaconych kredytów. Banki naraziły na 
szwank oszczędności życia milionów ludzi namawiając ich do życia 
ponad stan”. J. Stiglitz: Op. cit., s. 91.

27 Według szacunków cytowanej autorki, wartość majątków oby-
wateli USA od szczytu prosperity w 2007 r. spadła o 14 bln USA, war-
tość domów zmniejszyła się o ok. 20%, funduszy emerytalnych o oko-
ło 22%, a akcji o około 45%. A. Jarczewska: Perspektywy gospodar-
czo-finansowej kondycji St. Zjednoczonych po 2008 r. Warszawa 2010,  
s. 49-50.

szą skalę sytuacja wystąpiła na rynku nieruchomości  
w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

3.  O mechanizmie pośpiesznej implementacji  
innowacji w realiach hiperkonkurencji  
oraz rozwiniętej giełdyzacji
Inne zjawisko o charakterze kryzysogennym, oddzia-

łujące ze szczególną siłą w wysoko rozwiniętych, zgloba-
lizowanych gospodarkach, to hiperkonkurencja. Jest 
nową formą konkurowania firm na światowych, zdere-
gulowanych rynkach i w konwergentnych branżach. Po-
wodują ją pofragmentowane gusty/oczekiwania konsu-
mentów, atrakcyjność dla nich produktów substytucyj-
nych czy nowych, chęć szybkiego uzyskania przewagi 
konkurencyjnej przez innowacyjne firmy z tytułu bycia 
pierwszymi. Firmy te dysponują na tyle nowymi techno-
logiami/ofertami, że nie pojawiły się jeszcze reguły/nor-
my konkurowania. Często jednak nie posiadają wystar-
czających środków finansowych na komercjalizację tych 
technologii28.

Hiperkonkurencja wymusza szybkie wprowa-
dzanie na rynek innowacji produktowych, czy to 
tzw. innowacji przełomowych (początkowo adreso-
wanych do rynków niszowych) czy innowacji konty-
nuowanych, co jest przedmiotem całego cyklu działań 
marketingowych (z projektowaniem nowego czy ulep-
szanego produktu włącznie). Jeśli ten produkt odniesie 
sukces rynkowy i finansowy, to zmieniają się warunki 
konkurowania w branży i jej otoczeniu („zabójstwo” do-
tychczasowej kategorii produktu, zwycięstwo innowato-
ra i jego produktu opatrzonego nową marką, eliminacja 
z rynku dotychczasowego lidera, a nawet „upadek” ca-
łej branży).

C.M. Christensen i M.E. Raynor, twórcy teorii 
przełomowych innowacji, w opisie tego mechani-
zmu zwracają uwagę na „bezlitosną” presję ryn-
ków finansowych oczekujących szybkiego wzro-
stu wartości rynkowej firmy innowatora, dodaj-
my, podsycaną jeszcze tanim kredytem na zakupy 
akcji innowacyjnych firm29. Koresponduje to z wcze-
śniejszym poglądem Ch. Kindelbergera, że powsta-
wanie innowacyjnych produktów niemal zawsze rodzi 
nadzieję inwestorów spekulantów na zyski nadzwyczaj-
ne z szybko nabywanych akcji firm-innowatorów i ich 
odsprzedaży, zanim nie zaczną tracić na wartości rynko-
wej (m.in. w wyniku wprowadzania kolejnych innowa-
cji). Jednakże może to prowadzić do przecenienia zwią-
zanych z innowacją nowych możliwości ekspansji. Po-
przez „nadymanie bąbla spekulacyjnego”, na sku-
tek intensywnej promocji innowacji, doprowadzić 
może do krachu (kryzysu), gdy nadzieje innych akcjo-
nariuszy – poza wiodącymi spekulantami, którzy odpo-
wiednio wcześniej zbyli akcje – na łatwy zarobek nie zo-
staną spełnione30.

Tak stało się też z poprzednim kryzysem w go-
spodarce amerykańskiej w marcu 2001, kiedy pę-
kła bańka technologiczna (dot-comów) podtrzy-
mująca wzrost tej gospodarki pod koniec lat 90. 
Spadek wartości akcji firm z tej branży o 78% spowodo-
wał wstrzymanie dużych inwestycji, a to wywołało re-
cesję. Podobny, choć bardziej złożony mechanizm 

28 Ph. Kotler, J. Caslione: Chaos. Zarządzanie i marketing w erze 
kryzysu. MT Biznes, Warszawa 2009, s. 45.

29 C.M. Christensen, M.E. Raynor: Innowacje. Napęd wzrostu. Stu-
dio EMKA, Warszawa 2008, s. 49 i nast.

30 M. Otto: Kiedy nadchodzi kryzys. Studio EMKA, Warszawa 
2008.
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zadziałał na rynku nieruchomości (i związanych 
z nim branż, obejmujących blisko jedną trzecią gospo-
darki USA), przynosząc pod koniec dekady ten sam 
skutek, czyli załamanie i recesję (od stycznia 2008 do 
marca 2009).

W tym ostatnim przypadku chodziło przecież o wiel-
ką „innowacyjną” zmianę sytuacji życiowej mi-
lionów Amerykanów, z klasy niższej, a po czę-
ści średniej, poprzez nabycie na własność po raz 
pierwszy domu, zmianę intensywnie promowaną 
w ramach polityki ilościowego i jakościowego rozwo-
ju konsumpcji przez rząd federalny, bank centralny 
(prowadzący, do czasu, politykę niskich stóp procento-
wych) i banki lansujące innowacyjne produkty kredyto-
we (ale o zmiennej stopie oprocentowania), które chcia-
ły na nich bardzo dobrze zarobić, wreszcie podsyca-
nej przekonaniem, że ceny nabywanych nieruchomo-
ści, z racji wzmożonego, podtrzymywanego popytu będą 
stale rosnąć. Jednakże nabywcy tych domów i finansu-
jących je kredytów na ogół nie dysponowali wystarcza-
jącą wiedzą i kompetencjami, by oceniać ryzyko związa-
ne z uzyskiwanymi (łatwo) kredytami, które, jak twier-
dzi J. Stiglitz, było nawet celowo zaniżane czy bagate-
lizowane przez kredytodawców. Rozpowszechniona 
asymetria informacji przy tworzeniu tych pro-
duktów finansowych na niekorzyść klienta przez 
banki/instytucje finansowe, na którą wskazywał 
ten noblista, stawia tezę o gospodarkach i spo-
łeczeństwie wiedzy w krajach wysoko rozwinię-
tych, w tym w USA, w nowym świetle, wartym 
krytycznej refleksji.

IV.
Czy kryzys spowolni innowacje  

przedsiębiorstw? Jakie rady dla firm  
na okres recesji?

Ostatnio prof. Nouriel Roubini napisał, że „Karol 
Marks miał nieco racji dowodząc, że globalizacja, dzika 
spekulacja i to że kapitał zgarnia gros dochodów z pra-
cy i gwałtownie się bogaci, mogą doprowadzić do samo-
zniszczenia kapitalizmu […]. Firmy tną zatrudnienie 
z uwagi na niedostateczny popyt. A to redukuje dochody 
z pracy, zwiększa nierówności i jeszcze bardziej zmniej-
sza popyt. Nawet klasy średnie na całym świecie odczu-
wają boleśnie spadek dochodów i ograniczenie szans. 
Najbardziej rozwinięte gospodarki stoją w obliczu kolej-
nej recesji”31. Groźbę tej recesji potęguje zastój w Japo-
nii po przebytych katastrofach, kryzys strefy euro, pro-
blemy budżetowe USA (z próbą obniżenia ratingu w tle), 
słabszy niż się spodziewano rozwój krajów BRIC, w tym 
Chin oraz nastawionych na eksport do nich gospodarek 
Niemiec i Australii32. Fala recesji może wkrótce objąć 
kraje powiązane gospodarczo i handlowo z Niemcami, 
w tym Polskę (jeśli nie zamortyzuje jej popyt na stosun-
kowo dużym polskim rynku wewnętrznym).

31 N. Roubini: Czyżby Karol Marks miał rację? „Gazeta Wyborcza” 
z 20-21.08.2011.

32 Pobudzenie wzrostu w krajach rozwiniętych utrudniają, zda-
niem Roubiniego, polityka budżetowa (z ogromnymi zadłużeniami 
tych państw), brak możliwości realnej deprecjacji walut narodowych 
(np. jena, franka) bez rozpoczęcia wojen walutowych, kryzys zadłu-
żenia już nie tylko peryferyjnych państw strefy euro i opór Niemiec 
przed zdecydowanymi, choć głównie na ich koszt, metodami jego roz-
wiązania.

Tabela 4

Program działań marketingowych firmy w okresie  
kryzysu (recesji) według H. Simona oraz Ph. Kotlera  

i J.A. Caslione

Źródło: H. Simon: 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Difin, War-
szawa 2009; Ph. Kotler, J.A. Caslione: Chaos. Zarządzanie 
i marketing w erze turbulencji. Warszawa 2009.

1. Obsługiwane rynki docelowe
− koncentracja na najbardziej wartościowym segmencie 

klientów, strategia penetracji, celem odbierania klientów 
słabszym konkurentom (H. Simon) i jego obrony przed 
silnymi konkurentami (Ph. Kotler),

− ostrożna ekspansja geograficzna (H. Simon).

2. Polityka produktu/producenta/ i oferty handlowej sprze-
dawcy
− koncentracja na podstawowych wartościach dla 

klienta,
− ciągła weryfikacja portfela produktów i linii produkto-

wych firmy,
− ewentualne powroty do mniej złożonych wersji produk-

tów,
− ostrożne wprowadzanie produktów innowacyjnych dla za-

interesowanych konsumentów (Kotler),
− przekształcanie oferty produktu w ofertę rozwiązania sys-

temowego/ z pakietem usług innowacyjnych w cenach sta-
łych (Simon).

3. Polityka komunikacji z klientem
− racjonalizacja wydatków na tradycyjne środki reklamy 

(TV, prasa, reklama zewnętrzna) oraz ich przesuwanie do 
mediów elektronicznych (Kotler),

− większy nacisk na treści przekazu promocyjnego, pro-
mocja wartości użytkowych w miejsce wartości emo-
cjonalnych, wizerunkowych (Simon).

4. Polityka cenowa i sprzedaży
− obrona istniejącego/osiąganego poziomu ceny, nawet 

gdyby trzeba dorzucić do oferty jakąś dodatkową korzyść 
dla klienta za darmo (np. wydłużona gwarancja),

− ostrożne podwyżki cenowe w związku z niepełną przej-
rzystością i zróżnicowaną skłonnością klientów do ich za-
płaty (Simon),

− jeśli już obniżki cen, to jednolita polityka rabatowa bez 
uszczerbku dla wizerunku marki (Kotler).

5. Polityka dystrybucji i zarządzania sprzedażą (przeciw-
działać obniżeniu sprzedaży)
− nie rezygnować ze słabszych pośredników, ale jeszcze 

lepiej ich motywować (Kotler), a wg H. Simona:
− rozszerzać asortyment sprzedaży o produkty komplemen-

tarne, sprzedaż krzyżową,
− rozwój sprzedaży bezpośredniej, racjonalizacja czasu 

sprzedaży,
− odpowiednie zarządzanie wizytami u klienta,
− wzmacnianie personelu sprzedażowego (i jego moty-

wacji),
− „transfery” najlepszych sprzedawców od konkuren-

tów,
− angażowanie do sprzedaży pracowników back-office,
− tematyczne, konkretne szkolenia.
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Nawet zakładając, że Polska nie znajdzie się w 2012 r. 
w obszarze spowolnionego wzrostu czy wręcz recesji 
(optymistyczna propozycja ministra finansów do pro-
jektu przyszłorocznego budżetu państwa wynosi 4% 
wzrostu PKB)33, warto zapoznać się „ze sposobem per-
cepcji kryzysu w optyce pojedynczego przedsiębiorstwa” 
oraz „sugestiami co do jego funkcjonowania w okresie 
recesji”.

Zdaniem Hermana Simona, niemieckiego profesora 
zarządzania i marketingu, „kryzys dla przedsiębiorstwa 
oznacza zawsze spadek sprzedaży/przychodów na 
skutek malejącego popytu, a także spadek zysku w re-
zultacie spadku sprzedaży i koniecznych obniżek 
cen, aby go powstrzymać. Może też oznaczać groźbę 
utraty płynności finansowej i zdolności kredy-
towej, jeśli powyższe zjawiska przeciągają się w cza-
sie. Klienci bowiem zarówno prywatni, jak i korpora-
cyjni odmawiają dokonania zakupów […] obawiając się 
co przyniesie przyszłość […] oszczędzają pieniądze […], 
kontynuują rozbudowę swoich aktywów, aby móc skom-
pensować straty poniesione na inwestycjach (np. w pa-
piery wartościowe, nieruchomości itp.)”34.

Konsekwencją tej diagnozy jest propozycja 
spójnego systemu działań operacyjnych z zakre-
su marketingu, w tym sprzedaży, i selektywne dzia-
łania w zakresie redukcji kosztów, aby uruchomić trzy 
dźwignie zysku poprawiające jego wskaźniki i płynność 
finansową: ceny, wolumen sprzedaży oraz koszty (ta-
bela 4). Natomiast, zdaniem tego autora, „działania 
zorientowane na poprawę pozycji strategicznej 
firmy oraz długo okresowy wzrost przedsiębior-
stwa, takie jak innowacje, wchodzenie na nowe ryn-
ki, dywersyfikacja i integracja, radykalnie nowe mo-
dele biznesowe i podnoszenie kwalifikacji pra-
cowników […] nie są właściwymi w zwalczaniu 
kryzysu […]. Powodują początkowo ujemny cash flow 
[…] obciążają […] i tak nadwyrężone finanse firmy […]. 
Ich efekty są widoczne dopiero po kilku latach zastoso-
wania”35.

Innego zdania są Ph. Kotler i J.A. Caslione, 
który wysuwają niemal identyczny jak Simon program 
operacyjnych działań antykryzysowych dla przedsię-
biorstw (tabela 3). Opowiadają się jednak za wpro-
wadzaniem przez firmy również nowych, inno-
wacyjnych produktów, ale pod innymi marka-
mi i z przeznaczeniem dla bardziej oszczędnych 
klientów36.

33 Stałoby się tak, gdyby dług publiczny Polski przekroczył po-
ziom 55% PKB (obecnie wynosi 53,3%), a deficytu budżetowego wy-
noszącego 7,9% PKB nie udałoby się sprowadzić do poziomu 3% PKB, 
wymaganego traktatem z Maastricht. Wówczas rząd będzie zmuszony 
ograniczyć inwestycje oraz indeksacje płac sektora publicznego i eme-
rytur, by obniżyć poziom długu (zob. Żaden kraj nie jest wyspą. Roz-
mowa z Nourielem Roubinim. „Polityka” 2011, nr 30).

34 H. Simon: 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe 
rozwiązania dla twojej firmy. Difin, Warszawa 2009, s. 15-16. Zob. też 
Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodar-
czego. Red. E. Kieżel, S. Smyczek. Placet, Warszawa 2011.

35 H. Simon: Op. cit., s. 57.
36 Ph. Kotler, J.A. Caslione: Op. cit., s. 161.

Programy taktycznych i operacyjnych działań przed-
siębiorstw na okresy recesji, nawet obfitujące w „mikro-
innowacje” marketingowe/handlowe wymuszone kryzy-
sem, nie mogą przesłaniać strategicznej kwestii jak 
funkcjonować w dłuższych okresach, gdyby świa-
towy kryzys gospodarczy nie uległ opanowaniu, 
a przekształcił się w bardziej długotrwałą recesję (zgod-
nie z literą L) względnie przybrał postać histerezy (spa-
dek poziomu rozwoju gospodarki zostaje częściowo odro-
biony, ale wiele jego przyczyn i skutków np. wyższy po-
ziom bezrobocia, niższy poziom eksportu niż przez kry-
zysem, utrzymuje się nadal).

Konieczne będą takie przekształcenia (transfor-
macje) przedsiębiorstw, ich modeli biznesowych 
i systemów zarządzania, obejmujące również współ-
czesne przedsiębiorstwa/organizacje sieciowe będące 
jednym z ważniejszych czynników i efektów dotychcza-
sowej globalizacji, które pozwolą37:

1) poprzez współtworzenie innowacyjnych 
ofert/wartości z konsumentem – uwrażliwić ludzi 
na nierozwiązane kwestie społeczne i środowi-
skowe (np. konsumpcjonizm/ ubóstwo, degradacja śro-
dowiska naturalnego i zagrożenia klimatyczne),

2) w dostępie firmy „do zasobów i talentów na 
całym świecie” – równomiernie rozkładać koszty  
i ryzyko oraz proporcjonalnie dzielić uzyskiwaną 
wartość dodaną pomiędzy wszystkich partnerów 
firmy,

3) umieć działać również w warunkach tzw. 
odlewarowania, czyli polegania na kapitale własnym, 
gdyby pozyskanie środków z rynków finansowych, po-
dobnie jak i kredytów bankowych okazało się utrud-
nione,

4) nie rezygnować z osiągania zysków ani ich 
maksymalizacji, w tym dywidendy dla akcjona-
riuszy, ale w dłuższych okresach, dzięki sprzedaży 
produktów firm za „godziwą cenę” oraz zrównoważonym 
środowiskowo praktykom biznesowym,

5) nie stawiać na agresywną konkurencję, ale 
raczej na współpracę konkurentów w rozwiązy-
waniu problemów środowiskowych,

6) docierać do tych rynków docelowych, także 
do rynków dolnych (klasy niższej), które będą mo-
gły dzięki temu najwięcej skorzystać38,

7) w decyzjach kierować się nie tylko wiedzą 
wszystkich interesariuszy, w tym konsumenta, fir-
my, ale przede wszystkim mądrością.

37 Zob. C.H. Prahalad, S.Krishnan: Nowa era innowacji. Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010; Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Se-
tiawan: 3.0. MT Biznes, Warszawa 2010.

38 Zob. też M. Yunus: Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla 
ludzi. Concordia, Warszawa 2011.
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Z DZIEJÓW UCZELNI

Z inicjatywy Komitetu Obchodów Jubi-
leuszu 75-lecia Uczelni, w ślad za sugestia-
mi dr. hab. Alojzego Czecha, Klub Przyja-
ciół Uniwersytetu, w lipcu 2011 roku odno-
wił, zniszczony upływem czasu, ale zacho-
wany nagrobek jednego z organizatorów 
i pierwszych wykładowców WSNSG w Kato-
wicach, śp. dr. Wacława Olszewicza. Poszu-
kiwania grobu na Cmentarzu Janowskim 
we Lwowie trwały od 2004 roku. Identyfika-
cji miejsca dokonała Lesia Kornat, lwowska 
przewodnik. Głównym fundatorem odre-
staurowania był wiceprezes Zarządu Klubu 
Ryszard Wojtkowski. Znalezienia we Lwo-
wie osoby odpowiedzialnej za wybór wyko-
nawcy i nadzorującej prace renowacyjne 
podjął się Bogdan Oleksy – skarbnik Klubu 
(wiceprezes Węglokoksu SA w Katowicach). 
Koordynatorem całości przedsięwzięcia był 
Prezes Zarządu Klubu Włodzimierz Mito-
raj, utrzymujący również bezpośredni kon-
takt z osobą odpowiedzialną we Lwowie. 
Prace zostały wykonane pod nadzorem Boh-
dana Fotiuka. Zwiedzając Lwów i będąc na 
tej ogromnej janowskiej nekropolii, można 
teraz pokłonić się jednemu z naszych zbyt 
długo zapomnianych mistrzów i poprzedni-
ków: Cmentarz Janowski, pole 23, nr 573-a.

Sylwia Szulik

Pamięci  
dr. Wacława Olszewicza
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WACŁAW  OLSZEWICZ  
(1888-1974)

Alojzy Czech

Był postacią o zgoła renesansowych zainteresowa-
niach w środowisku śląskich ekonomistów okresu mię-
dzywojennego. Dyplomata i ekonomista, a mistrzowsko 
uprawiał publicystykę naukoznawczą i historyczną. Ko-
neser kultury, szczególnie epoki Oświecenia, jednocze-
śnie z pasją współtworzył ruch krajoznawczy i bibliote-
karski w Polsce. Wysoki urzędnik ministerialny i me-
nedżer wielkiego przemysłu, a lepiej czuł się w roli spo-
łecznika i bibliofila. Zresztą na służbie książce zeszło 
Mu niemal całe dojrzałe życie, zaś z pobudek krzewiciel-
skich angażował się w liczne inicjatywy społeczne, m.in. 
w działalność Koła Ekonomistów w Katowicach. Organi-
zował odczyty i przyczyniał się do powstawania wydaw-
nictw. Był zasłużonym działaczem Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk na Śląsku, znaczącym współpracownikiem 
Instytutu Śląskiego i cenionym wykładowcą Wyższego 
Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. O współpracę 
z Nim zabiegało wiele placówek spoza Śląska, jak choć-
by Instytut Bałtycki w Toruniu, Polski Związek Zachod-
ni z Poznania, warszawski „Ekonomista” czy lwowskie 
„Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”. Jego 
aktywna obecność w gronie członków katowickiego Koła 
Ekonomistów miała doniosłą wagę w kształtowaniu za-
pomnianego oblicza i zakorzenieniu pięknych tradycji 
śląskiego środowiska gospodarczego.

Wacław Kazimierz Olszewicz1 urodził się 23 lip-
ca 1888 roku w Warszawie w rodzinie bogatego kup-
ca i inżyniera Adolfa2. Był starszym bratem Bolesława, 
późniejszego znanego historyka geografii i kartografa, 
profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. Mimo iż oj-
ciec zmarł w 1900 roku, rodzeństwo otrzymało staran-
ne wykształcenie. Wacław rozpoczął edukację w swoim 
rodzinnym mieście, rychło jednak musiał ją przerwać 
wskutek relegowania z gimnazjum za udział w strajku 
szkolnym w 1905 roku zawiązanym w zamiarze obro-
ny języka polskiego przeciw nasilającej się rusyfikacji. 
Wydalony z tzw. wilczym biletem, zabraniającym usu-

1 Dane biograficzne za: Czy wiesz, kto to jest? Red. S. Łoza. War-
szawa 1938, s. 535; Wacław Kazimierz Olszewicz (1888-1974). „Rocznik 
Literacki” 1974, s. 672-673; J. Babicz, Z. Wójcik: Wacław Olszewicz 1888- 
1974. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1975, nr 1, s. 98-103 wraz 
z bibliografią; L. Brożek: Olszewiczowie. „Poglądy” 1975, nr 3, s. 7-8; 
J. Kelles-Kraus: Wacław Olszewicz (1888-1974). Informator Biblioteka-
rza i Księgarza na r. 1976, Warszawa 1975, s. 270-274; B. Łopuszański: 
Wacław Olszewicz. „Przegląd Biblioteczny” 1975, nr 1, s.113-115; Idem: 
Wacław Kazimierz Olszewicz (23 VII 1888-20 VII 1974). Wspomnienie i bi-
bliografia prac. „Studia Historyczne” 1975, z. 2, s. 313-320; Idem: Jesz-
cze o twórczości naukowej i pisarskiej Wacława Olszewicza. „Studia Histo-
ryczne” 1976, z. 2, s. 279-281; Idem: Olszewicz Wacław Kazimierz (1888-
1974). Polski Słownik Biograficzny, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk 1979, t. XXIV, s. 7-9; J. Reychman: Wacław Olszewicz 
(23 VII 1888-20 VII 1974). „Kwartalnik Historyczny” 1975, nr 2, s. 512-520 
wraz z bibliografią; Z. Janeczek: Olszewicz Wacław Kazimierz. Siemiano-
wicki Słownik Biograficzny. Katowice 1996, s. 160-161. 

2 K. Krzyżakowa: Warszawskie rody – Olszewiczowie. „Stolica” 1985, 
nr 22.

niętemu podjęcia nauki na obszarze całego Imperium 
Rosyjskiego, pod opieką guwernantki wysłany został 
do Genewy, gdzie mógł kontynuować pobieranie nauk. 
Już w 1906 jednak udał się do Paryża. Odbył studia na 
Wydziale Dyplomatycznym Szkoły Nauk Politycznych, 

ukończone z wyróżnieniem w 1908 roku. Duży wpływ 
na przyszłe zainteresowania wywarł na młodego Olsze-
wicza Albert Sorel, słynny historyk dyplomacji zwłasz-
cza XVIII wieku, obejmujący opartymi na solidnej ba-
zie źródłowo-archiwalnej badaniami również kraje Eu-
ropy Środkowej. W latach 1908-1910 studiował prawo 
i ekonomię na wydziale nauk politycznych Uniwersy-
tetu w Brukseli, zakończone doktoratem otrzymanym 
na podstawie dysertacji „Unia Polski z Litwą – studium 
z prawa międzynarodowego”. Do 1912 przebywał głów-
nie w Paryżu, prowadząc kwerendę bibliotek i współ-
pracując z Biblioteką Polską. Gościł także w Genewie, 
zbliżając się do asocjacji rousseau’istów. Skłaniała Go 
w tym kierunku myśl przypomnienia poglądów wiel-
kiego Genewczyka na temat reformy rządów w Pol-
sce. W „Annales de la Societe Jean-Jacques Rousseau” 
z 1911 roku opublikował swoją pierwszą pracę pt. Docu-
ments polonais sur Jean-Jacques Rousseau et Thérèse 
Levasseur. Polskiej recepcji dzieła autora „Umowy spo-

Willa Olszewiczów, Al. Szucha 5
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łecznej” pozostał wierny przez wiele lat, sporządzając jej 
gruntowną dokumentację3. Badał także związki genew-
czyków z krajem ojczystym. Odbył podróż naukową po 
archiwach i bibliotekach włoskich w poszukiwaniu ma-
teriałów wszechstronnie ilustrujących związki kulturo-
we i naukowe dworu Stanisława Augusta z ośrodkami 
zagranicznymi. W paryskim „Revue des Sciences Poli-
tiques” (1912, seria 3, t. 28, cz. IV) zamieścił rozprawę 
o ewolucji polskich konstytucji.

Pierwsze prace społeczne i zawodowe w kraju

W 1912 roku powrócił do Warszawy, gdzie osiadł 
jako „Privatgelehrte”4, kontynuując studia nad nauko-
wą i kulturalną działalnością Stanisława Augusta pro-
wadzone głównie w bibliotece ordynacji Krasińskich. 
Uporządkował i skompletował odziedziczoną bibliotekę 
rodzinną, która stała się jedną z bardziej cennych ko-
lekcji prywatnych. Od 1913 roku przebywał w Zakopa-
nem, zamieszkując w willi „Ubocz” i włączając się w ży-
cie kulturalne stolicy polskich Tatr. Uczestniczył w pra-
cach tamtejszego Towarzystwa Biblioteki Publicznej, 
współpracując m.in. ze Stefanem Żeromskim5. Przez pe-
wien okres pełnił obowiązki bibliotekarza, spotykając, 
jak zaświadczają biografowie, interesujący krąg prze-
bywających w okolicy czytelników dobrze prosperującej 
Biblioteki6. Odbyta podróż w Wysokie Tatry i kontakty 
z miejscowymi miłośnikami gór zwróciły Jego uwagę na 
wartości krajobrazu, które szybko poszerzył do obszaru 
wszystkich ziem polskich, stając się niebawem znanym 
działaczem ruchu krajoznawczo-turystycznego. Krajo-
znawstwo jednakże pojmował jako odtwarzanie i uświa-
damianie dokonań ludzkich, jakie na danym terytorium 
miały miejsce. W połączeniu z walorami natury dają do-
piero przeżycie pełni wartości. W odniesieniu do Tatr 
przykładem mogły być później powstałe artykuły na  
temat niegdyś tam występującego górnictwa i hutnic-
twa żelaza7.

Po ponownym powrocie do Warszawy w 1915 roku 
z oddaniem angażował się w społeczne przedsięwzię-
cia. Przyczynił się do założenia Biblioteki Publicznej 
m. Warszawy. W Towarzystwie Miłośników Historii do-
prowadził do uruchomienia Wydziału Historii Książnic 
i Bibliotekoznawstwa. Z końcem 1916 roku był współor-
ganizatorem i autorem statutu Związku Bibliotekarzy 
Polskich8. W 1917 objął w nim funkcję kierownika sekcji 
bibliotek naukowych. Czynnie wspierał także założone 
przez K. Kulwiecia i A. Janowskiego Polskie Towarzy-
stwo Krajoznawcze. Dzięki Jego inicjatywie i osobiste-
mu wkładowi ukazał się w przededniu rozstrzygnięcia 
przynależności państwowej Spiszu i Orawy numer mie-

3 Na przykład W. Olszewicz: O polskich przekładach Jana Jakóba Rus-
sa. Notatka bibliograficzna. „Pamiętnik Literacki” 1936, z. 3, s. 465-483; 
Idem: Uzupełnienia do bibliografii polskich przekładów Jana Jakuba Rousse-
au. „Pamiętnik Literacki” 1957, z. 3, s. 146-151.

4 J. Reychman: Wacław Olszewicz (23 VII 1888-20 VII 1974). „Kwar-
talnik Historyczny” 1975, nr 2, s. 513.

5 W. Olszewicz: Stefan Żeromski i biblioteka publiczna w Zakopanem. 
„Przegląd Biblioteczny” 1966, nr 1-2, s. 51-52.

6 Na przykład „zapamiętał z tych lat gorliwego czytelnika, któ-
rym był nie kto inny, jak W.I. Lenin” (J. Reychman: Op. cit., s. 513) 
lub „wypożyczał Krupskiej książki brane przez nią dla Lenina” (J. Ba-
bicz, Z. Wójcik: Wacław Olszewicz 1888-1974. „Kwartalnik Historii Na-
uki i Techniki” 1975, nr 1, s. 97). 

7 W. Olszewicz: Górnictwo żelazne w Tatrach polskich. „Technik” 
1929, nr 21, s. 636-637; Idem: Górnictwo i hutnictwo żelazne w Tatrach. 
„Hutnik” 1930, nr 7, s. 484-485.

8 B. Olszewicz, W. Olszewicz: Z prehistorii Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich. „Przegląd Biblioteczny” 1967, nr 2, s. 138-143.

sięcznika „Ziemia” poświęcony kresom południowym 
(4/1920). Równolegle rozpoczynał się ważny w życiu 
W. Olszewicza epizod służby odradzającemu się pań-
stwu polskiemu.

W 1916 roku z woli Niemiec i Austrii proklamowane 
zostało Królestwo Polskie, twór politycznie zależny od 
okupantów. W styczniu 1917 roku powstała Rada Sta-
nu. Wacław Olszewicz wszedł do Departamentu Poli-
tycznego Rady jako kierownik wydziału ekonomiczne-
go, a z chwilą odzyskania suwerenności w listopadzie 
1918 roku korpus urzędniczy rozwiązanej Rady Stanu 
zasilił departamenty Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych. Wacław Olszewicz objął kierownictwo Wydziału 
Ekonomicznego MSZ, które sprawował do likwidacji ko-
mórki 31 grudnia 1924 roku. Charakter pracy spowodo-
wał zwiększenie zainteresowania sprawami polityczno-
-gospodarczymi. Z charakterystyczną dla siebie solidno-
ścią wprowadzał do warsztatu pracy naukowej nie tak 
przecież odległe od czasu studiów zagadnienia gospo-
darcze, łącząc zadania wynikające z obowiązków służ-
bowych z namiętnością badawczych dociekań. Pomocne 
także okazało się równoległe pełnienie w latach 1918- 
1919 funkcji zastępcy redaktora „Ekonomisty”. Na jego 
łamach opublikował m.in. oparty na bogatym materia-
le empirycznym artykuł „Znaczenie gospodarcze Litwy 
i Białej Rusi” („Ekonomista” 1919, t. 2). Jeżeli chodzi 
o wydział, którym kierował, to aktywnie uczestniczył 
w przygotowaniu materiałów Delegacji Polskiej na Kon-
ferencję Pokojową w Paryżu, jak również brał udział 
w rokowaniach gospodarczych m.in. z Francją i Włocha-
mi. Z ramienia resortu W. Olszewicz dysponował rów-
nież pewnymi możliwościami subwencjonowania wy-
dawnictw. Za przykład mogło służyć sponsorowanie mo-
nografii Władysława Konopczyńskiego „Polska a Szwe-
cja. Od Pokoju Oliwskiego do upadku Rzeczpospolitej 
1660-1795” (Kasa im. Mianowskiego, Warszawa 1924).

Na Górnym Śląsku

Krótki, choć aktywny żywot kierowanego przez Ol-
szewicza wydziału MSZ dobiegł końca 31 grudnia 1924 
roku. Poszukanie nowego zajęcia nie sprawiało więk-
szych trudności. Był wprowadzony w różne problemy 
gospodarcze kraju. Z racji pełnionej funkcji miał wgląd 
w problematykę śląskiego przemysłu widzianej przez 
pryzmat chętnie angażowanego tu kapitału francuskie-
go. Został zatrudniony w polsko-francuskim Banque de 
Silesie, mającym siedzibę w Katowicach. Już po roku, 
za pośrednictwem historyczki Zofii Kirkor-Kiedronio-
wej, siostry Stanisława i Władysława Grabskich oraz 
żony inż. Józefa Kiedronia, dyrektora generalnego Zjed-
noczonych Hut „Królewska” i „Laura”, zdecydował się 
przejść na stanowisko prokurenta zarządu tego wiel-
kiego przedsiębiorstwa. Zamieszkał w Siemianowicach 
przy ul. 3 Maja 4. Sprowadził rodzinną bibliotekę, li-
czącą ponad dwadzieścia tysięcy voluminów. Jak podają 
znawcy, równać się z nią na Śląsku mógł tylko prywat-
ny księgozbiór Konstantego Prusa9, a niejedną bibliote-
kę nawet uniwersytecką wyprzedzała pod względem po-

9 W liście do Alojzego Targa z 20 grudnia 1971 roku Ludwik Bro-
żek pisał, że „największym księgozbiorem prywatnym w dawnym 
województwie śląskim była biblioteka dr. Wacława Olszewicza w Sie-
mianowicach, licząca ponad 20 tys. książek”. A. Targ od siebie doda-
wał, że „bardzo trudno rozstrzygnąć, któremu księgozbiorowi, Prusa 
czy Olszewicza, należałoby przyznać pierwsze miejsce. Niewykluczo-
ne, że księgozbiór Olszewicza był zasobniejszy” (za: A. Targ: Zbiory 
Konstantego Prusa. W: Biblioteka Śląska 1922-1972. Red. J. Kantyka. ŚIN  
i Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1973, s. 304, przyp. 12). 
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siadania okazów bibliofilskich. Szybko wpisał się w pej-
zaż inicjatyw społecznych i naukowych Śląska. Zapuścił 
tu korzenie. Rodowity warszawianin, tak się zadomowił 
w nowym miejscu, że zarówno On, jak i Jego rodzina, 
stali się gorącymi śląskimi patriotami.

W listopadzie 1926 roku uczestniczył w zakładaniu 
Koła Ekonomistów w Katowicach. Został wybrany se-
kretarzem Koła. W wyniku wyborów władz w 1930 roku 
wszedł w skład jego zarządu. Był inicjatorem wydania 
broszury prof. Ignacego Weinfelda „Trwałość ustawo-
dawstwa skarbowego” w serii wydawniczej Koła (Ka-
towice 1929, z. 3). Organizował i współorganizował od-
czyty na forum Koła, m.in. wspólnie z Oddziałem Pol-
skiego Towarzystwa Geograficznego na Śląsku, które-
go był w 1928 roku założycielem, a następnie prezesem. 
Doprowadził do prelekcji dr. Wiktora Ormickiego (UJ) 
na aktualny temat zagadnienia zmiany granic woje-
wództw. Nade wszystko jednak w 1927 roku wybrany 
został wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk na 
Śląsku i razem z prezesem ks. dr. Emilem Szramkiem 
kierowali nim do 1939 roku, rozbudowując jego inicjaty-
wy i przedsięwzięcia, a przy okazji stanowiąc wzór zgod-
nej współpracy10. Na szczególne podkreślenie zasługuje 
wkład obydwu w wydawanie „Roczników Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk na Śląsku”. O ile ks. dr E. Szramek za-
mieszczał obszerne najczęściej biograficzne rozprawy, 
otwierające poszczególne tomy roczników, to dr W. Ol-
szewicz brał mniej widoczną stronę redakcyjną na sie-
bie, zapełniając je recenzjami, komunikatami, kronika-
mi, czasem artykułami. Dzięki tej wiekopomnej edycji 
życie umysłowe na polskim Śląsku w latach trzydzie-
stych zostało w dużej mierze zachowane dla potomnych. 
Nadto, teksty Wacława Olszewicza często pojawiały się 
na łamach wznowionego po latach przerwy „Zarania 
Śląskiego”.

Z pewnością znacząca działalność w śląskim Towa-
rzystwie Przyjaciół Nauk nie wyczerpywała Jego impo-
nującej aktywności. Był cenionym współpracownikiem 
powstałego w 1934 roku Instytutu Śląskiego. Publiko-
wał na łamach „Górnośląskich Wiadomości Gospodar-
czych”, „Technika” i „Hutnika”. Założone w końcu 1936 
roku Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych 
znalazło w Nim interesującego wykładowcę. Prowa-
dził wykład dla studentów I roku Wydziału Organizacji 
Przemysłowej zatytułowany „Dynamika wielkiego prze-
mysłu Śląska i Zagłębia”. Koncentrował się na transfor-
macji właścicielskiej i organizacyjnej dużych jednostek 
gospodarczych zlokalizowanych w regionie. Jego przed-
miot był umieszczony w grupie przedmiotów inżynier-
skich: zarysu górnictwa (inż. Szczepan Wieluński, inż. 
Jan Zyzak), technologii żelaza (inż. Władysław Kuczew-
ski), hutnictwa cynku i ołowiu (dr Stanisław Micewicz), 
technologii produktów chemii nieorganicznej (inż. Anto-
ni Justat) i organicznej (inż. Bronisław Giziński). Sta-
nowiło to przemyślane i uzupełniające się rozwiązanie. 
To, co poznawano od strony procesów wytwórczych, na-
świetlane było także w kontekście rozwoju ekonomicz-
nego i przemian politycznych. Omawiane niżej wybrane 
tytuły artykułów i rozpraw związanych ze śląskim prze-
mysłem mogą być rękojmią, jak dobrze był przygotowa-

10 Obowiązki przechodziły w wspólnie spędzany czas odpoczyn-
ku, o czym pisze A. Szanecka: Pasje turystyczne ks. dr. Emila Szramka. 
„Gość Niedzielny” 1996, nr 34, s. 15. Współpracy tych dwóch wybit-
nych osób poświęciłem wykład „Ekumenizm po śląsku czyli współ-
praca ks. Emila Szramka i Wacława Olszewicza w latach 1929-1939” 
wygłoszony 27.04.2010 na zaproszenie Duszpasterstwa Akademickie-
go w Katowicach. Należy nadmienić, że W. Olszewicz był wyznania 
ewangelicko-reformowanego. 

ny do prowadzenia tych zajęć. Ponadto w latach 1937- 
-1939 jako wybieralny delegat reprezentował grono wy-
kładowców w zarządzie Towarzystwa Popierania Wyż-
szych Studiów Nauk Społeczno-Gospodarczych11, które 
było właścicielem katowickiej uczelni.

Nie pozostawał obojętnym wobec możliwości wspól-
nego delektowania się księgozbiorami. Powstała w 1937 
roku przy Kole Śląskim Związku Bibliotekarzy Polskich 
sekcja bibliofilska została w rok później przekształcona 
w samodzielne Śląskie Towarzystwo Miłośników Książ-
ki i Grafiki12. W. Olszewicz był jego czynnym członkiem. 
W każdej z tych instytucji zaznaczył swój wkład twór-
czy, publicystyczny czy organizacyjny. Nic więc dziwne-
go, że później powiedziano o Nim, iż „wniósł nowego du-
cha w martwe dotąd życie naukowe Śląska”13.

11 Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. UWŚl.-OP-2050.
12 Śląski ruch bibliofilski. „Zaranie Śląskie” 1938, z. 3, s. 202.
13 J. Reychman: Op. cit., s. 514.

W. Olszewicz w gabinecie (lata dwudzieste XX wieku)

Zbiory Specjalne BŚl., sygn. R 3384 IV
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Ale powiedzieć również trzeba o kontaktach W. Ol-
szewicza z wieloma instytucjami spoza regionu. Był od-
danym współpracownikiem Instytutu Bałtyckiego w To-
runiu i Polskiego Związku Zachodniego z Poznania. Pu-
blikował w warszawskim „Ekonomiście”, a zwłaszcza 
lwowskich „Rocznikach Dziejów Społecznych i Gospo-
darczych”. Popierał powstanie w 1936 roku w Krako-
wie Towarzystwa Przyjaciół Słowaków im. Ludovita 
Štúra i został jego wiceprezesem. W dwutomowej mo-
nografii „Słowacja i Słowacy” (Kraków 1937) zamieścił 
do dziś cenioną przez slawistów14 rozprawę „Słowacja 
w piśmiennictwie polskim”. Otrzymał członkostwo Slo-
venskéj Maticy. W 1938 roku doprowadził do utworze-
nia w Cieszynie Koła Towarzystwa, materializując swo-
je stanowisko z 1934 roku15 o naturalnym pomoście, jaki 
może i powinna pełnić ziemia cieszyńska pomiędzy Pol-
ską a Słowacją.

Uczestniczył w międzynarodowych oraz ogólnopol-
skich kongresach i zjazdach. Podczas II Zjazdu Sło-
wiańskich Geografów i Etnografów w 1927 roku wystą-
pił z referatem omawiającym stosunki gospodarcze na 
Śląsku16. Po zakończeniu obrad międzynarodowe grono 
udało się w objazd turystyczno-poznawczy dookoła Pol-
ski. Wacław Olszewicz oprowadzał dostojnych gości po 
ziemi śląskiej. Na I Kongresie Ekonomistów Polskich 
w 1929 roku w Poznaniu godnie reprezentował środo-
wisko śląskich ekonomistów17. Był delegatem na I Zjazd 
Bibliotekarzy Polskich we Lwowie w 1927 roku, a także 
jednym z referentów III Zjazdu w Wilnie. Uczestniczył 
w organizowanych przez Instytut Bałtycki zjazdach po-
morzanoznawczych.

Zachodziły zmiany w podstawowym miejscu pracy. 
Odszedł z pracy we Wspólnocie Interesów, w skład któ-
rej w 1937 roku weszły Zjednoczone Huty „Królewska” 
i „Laura”, przyjmując stanowisko delegata Związku 
Polskich Hut Żelaznych. W 1938 roku został mianowa-
ny przedstawicielem Skarbu Państwa w Spółce Akcyj-
nej – Spółce Dzierżawnej Polskich Kopalń Skarbowych 
„Skarboferm”. Z racji zainteresowania Spółki eksplo-
atacją złóż manganu na Bukowinie parokrotnie wyjeż-
dżał wtedy do Rumunii.

Fragmenty spuścizny piśmienniczej

Dorobek publikacyjny Wacława Olszewicza, zwłasz-
cza jeżeli się weźmie pod uwagę jego wszechstronność, 
jest z jednej strony imponująco rozległy, z drugiej zaś 
znany co najwyżej wąskim kręgom specjalistów. Za-
mieszczany w periodykach dziś trudno dostępnych lub 
w ostatnim okresie Jego twórczości niskonakładowych, 
czeka na stopniowe odkrywanie. Świadom przypomina-
nia dokonań Olszewicza w serii postaci należących do 
śląskiej sceny ekonomicznej, z konieczności ograniczyć 
się trzeba tylko do przeglądu Jego publikacji w zasa-
dzie powiązanych z dziedziną gospodarczą. Wyróżnić 
w niej można trzy grupy problemowe: (i) pisma oma-
wiające stan gospodarki Śląska i dokonujące się w niej 
przemiany, (ii) publikacje rozwijające wątek powiązań 

14 Ibid., s. 515.
15 W. Olszewicz: O polsko-słowackiej współpracy na terenie Śląska Cie-

szyńskiego. „Zaranie Śląskie” 1934, nr 1, s. 1-10; nadb. Cieszyn 1935,  
s. 31; II wyd. Warszawa 1938, s. 29. 

16 Przewodnik Kongresowy II Zjazdu Słowiańskich Geografów i Etno-
grafów w Polsce w roku 1927. Kraków 1927, s. 79-90.

17 A. Czech: 70-lecie utworzenia Koła Ekonomistów w Katowicach. 
„Biuletyn Naukowo-Informacyjny DOM EKONOMISTY”. PTE, Kato-
wice 1996, nr 3, s. 13-14.

śląskiego przemysłu z morzem jako jeden z kluczowych 
warunków jego rozwoju oraz (iii) przyczynki do dziejów 
przemysłu górniczego i hutniczego w Polsce. Nie powin-
no też zabraknąć pionierskiego dorobku W. Olszewi-
cza w zakresie uprawiania naukoznawstwa na polskim 
Górnym Śląsku.

Z publikacji poświęconych gospodarce Śląska do 
bardziej znaczących zaliczyć należy „Przemiany kapita-
łu w przemyśle górnośląskim” („Strażnica Zachodnia” 
1931, nr 3), gdzie w eseistycznej, ale udokumentowa-
nej formie przedstawił własnościowe i finansowe dzie-
je największych przedsiębiorstw na Śląsku od ich po-
wstania do czasów Mu współczesnych. Wydaje się, iż 
rozbudowywana i pogłębiana treść tego artykułu stano-
wiła kanwę wykładu „Dynamika wielkiego przemysłu 
Śląska i Zagłębia” prowadzonego dla słuchaczy I roku 
Wydziału Organizacji Przemysłowej WSNSG. Niejako 
naturalnym ciągiem dalszym rozważań był wyrażony 
w tekście „O polskość przemysłu śląskiego” (nakładem 
PZZ – okręg śląski, Katowice 1938) postulat przejmo-
wania przez stronę polską górnośląskiego przemysłu, 
będącego w dominującym stopniu w rękach obcego ka-
pitału. W. Olszewicz śledził z uwagą postępujący proces 
polonizacji w poszczególnych grupach przemysłowych, 
wyrażając przekonanie, iż nie ma innej w tamtej sytu-
acji politycznej alternatywy. W serii wydawniczej To-
warzystwa Czytelni Ludowych w Katowicach „Gospo-
darcze bogactwa Polski” opublikował broszurę „Potęga 
gospodarcza podstawą politycznej potęgi Polski” (Kato-
wice 1928), podsumowującą cały cykl edycyjny, wska-
zując w jej treści na trzy główne filary gospodarki pol-
skiej: rolnictwo, górnictwo i hutnictwo oraz przemysł 
przetwórczy. Charakteryzując ich trendy rozwojowe, 
przedstawiał ich udział w bilansie handlowym, wska-
zując na potrzebę przebudowy gospodarki rolnej w kon-
tekście międzynarodowego rynku oraz konieczność roz-
woju przemysłu przetwórczego w skali całego kraju. 
Podbudowany historycznie referat wygłoszony na Zjeź-
dzie Nauczycieli Geografii w Katowicach „Górny Śląsk 
a lokalizacja polskiego przemysłu i handlu” („Czasopi-
smo Geograficzne” 1936, z. 4) raz jeszcze podkreślał ro-
zumiane bardzo szeroko znaczenie gospodarki śląskiej 
dla Polski, to bowiem nie tylko potencjał przemysłu tu 
powstałego, ale również ludzie wraz z ich etosem pra-
cy i życia. „Dla naszego społeczeństwa robotnik śląski 
wnosi wielką wartość dyscypliny i karności. Aport Gór-
nego Śląska do gospodarki narodu polskiego tkwi nie 
tylko w wielkich bogactwach naturalnych, w możliwo-
ściach wielkiego rozwoju przemysłu przetwórczego o te 
bogactwa opartego, ale i w olbrzymiej tkwiącej w lu-
dziach energii, jedno i drugie potwierdzające prawdę 
słów [o Śląsku stanowiącym – A.Cz.] «Korony Polskiej 
perłę»”18. Dla Encyklopedii Nauk Politycznych opraco-
wał hasło „Konwencji genewskiej (górnośląskiej)” (War-
szawa 1938, t. III). W zbiorowej monografii Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk na Śląsku pt. „Powiat Święto-
chłowicki” (Katowice 1931), napisał rozdział przedsta-
wiający rozwój gospodarczy tej ziemi. Zagadnienie Ślą-
ska podejmował w wielu innych artykułach, jak „Śląsk 
w życiu gospodarczym Polski” („Ziemia” 1928, nr 15/16) 
wraz z bibliografią opracowaną wspólnie z R. Danysz-
Fleszarową, także „Życie ekonomiczne Śląska” („Tech-
nik” 1930, nr 16), „Znaczenie gospodarcze Śląska dla 
Polski” („Technik” 1932, nr 1). Dodać trzeba, że wspo-
mniany podwójny numer „Ziemi”, obliczony na promo-

18 W. Olszewicz: Górny Śląsk a lokalizacja polskiego przemysłu i han-
dlu. „Czasopismo Geograficzne” 1936, z. 4, s. 331.
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cję Śląska w innych dzielnicach Polski, ukazał się z in-
spiracji W. Olszewicza.

Warunkiem rozwoju części górnośląskiego zagłę-
bia, która znalazła się w Polsce, był eksport jego pro-
duktów, zwłaszcza węgla. W ówczesnej konstelacji poli-
tycznej kierunek zwiększania eksportu był jeden: drogą 
morską. Prace Wacława Olszewicza współbrzmiały tu 
ze stanowiskiem większości działaczy gospodarczych. 
Natomiast na Jego konto należy zapisać intensywne 
sygnalizowanie problemu poprzez liczne publikacje za-
kończone najbardziej bodaj ugruntowanymi studiami 
uzasadniającymi związek gospodarki Śląska z polskim 
wybrzeżem Bałtyku. Pierwsze artykuły zamieszczał na 
łamach czasopism „Górnośląskie Wiadomości Gospo-
darcze” (1927, nr 1), „Morze” (1927, nr 10), „Technik” 
(1928, nr 6). W następnym etapie rozwijania tematu po-
wstawały obszerniejsze opracowania jak „Śląsk i Bał-
tyk” („Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Ślą-
sku” Katowice 1929, t. I) oraz wieńczące w tej problema-
tyce studium „Węgiel i morze” (Wydawnictwa Instytutu 
Bałtyckiego, Toruń 1932). Wzajemna zależność przed-
siębiorstw Śląska i portów bałtyckich, niezbędne inwe-
stycje z tym związane i wymagane regulacje prawne zo-
stały w świadomości społecznej ugruntowane. Efektem 
była magistrala kolejowa Śląsk-Gdynia, rozbudowa na-
brzeży portowych, zwłaszcza Gdyni, ale i Tczewa czy 
pośrednio Gdańska, odpowiednia polityka gospodarcza, 
szczególnie w zakresie taryf kolejowych. Zagadnienie 
modyfikacji gospodarki Polski w kwestii zbliżenia i po-
wiązania jej z morzem zostało w okresie międzywojen-
nym dobrze rozwiązane.

Jednakże zainteresowania Wacława Olszewicza 
koncentrowały się nie tylko na tym szczególnie istot-
nym fragmencie geografii komunikacyjnej Polski. Po-
dejmował tematy bardziej ogólne, zarówno z dziedziny 
transportu kolejowego, jak i wodnego, np. „Rozwój ko-
lejnictwa warunkiem rozwoju Śląska” („Górnośląskie 
Wiadomości Gospodarcze” 1928, nr 21) czy „Znacze-
nie dróg wodnych i kanałów dla Polski” („Ekonomista” 
1927, t. 2-3). W artykule „Wisła w służbie komunika-
cji i energetyki” („Jantar” 1939, z. 1) dawał wyraz ko-
nieczności uregulowania królowej polskich rzek twier-
dząc, iż ze względu na interesy gospodarcze kraju hasło 
„Wisła” musi stać się równorzędne z „Gdynią” i „COP-
em”. Nadchodzący kataklizm wojenny zniweczył te pla-
ny, zaś Polska odtworzona w nowych granicach swoje 
preferencje i priorytety przeniosła na inne tematy, po-
zostawiając swoją główną rzekę na dziesiątki lat „ka-
pryśną” i „dziką”.

Wacław Olszewicz miał zwyczaj zaopatrywania w hi-
storyczne tło każdego rozpatrywanego zagadnienia, 
szczególnie jeżeli miało ono związek z gospodarką. Tak 
było również z przemysłem wydobywczym na Śląsku  
i w Polsce, któremu przecież poświęcił wiele swoich 
prac. Aspekt historyczny urastał czasami do przedmiotu 
pierwszoplanowego, co odnosi się do wspomnianych już 
dziejów wydobycia i wytopu żelaza w Tatrach, a szcze-
gólnie intensywnie występowało w odniesieniu do prze-
mysłu górniczo-hutniczego żelaza i cynku na Górnym 
Śląsku, by wspomnieć tylko o poczytnym cyklu komu-
nikatów19 autorstwa Olszewicza wydawanych w latach 

19 Z dziejów hutnictwa żelaznego na Śląsku w okresie przedwojennym 
(1934, nr 1); Z dziejów hutnictwa żelaznego na Śląsku po wojnie (1934, nr 3); 
Górnictwo i hutnictwo cynkowe na Śląsku przed wojną (1934, nr 17); Gór-
nictwo i hutnictwo cynkowe na Śląsku w okresie powojennym (1934, nr 18); 
Przemysł górniczo-hutniczy Śląska wobec Zagłębia Dąbrowskiego w okresie 
okupacji niemieckiej (seria II, 1936, nr 26). Jako ciekawostkę można przy-

1934-1936 przez Instytut Śląski w Katowicach. Osob-
ną formą twórczości Wacława Olszewicza były recenzje. 
Pozostało ich mnóstwo, zwłaszcza w „Rocznikach Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku” oraz w lwowskich 
„Rocznikach Dziejów Społecznych i Gospodarczych”. 
Można suponować, iż była to Jego ulubiona forma. Pi-
sane z reguły życzliwie, pełne były uzupełnień, tak że 
zyskiwało się często nieznane spojrzenie i nową inter-
pretację omawianego zdarzenia lub procesu. Pozwalały 
znaleźć ujście dla ogromnej erudycji Autora. Niektóre 
uważane są za przykład kunsztu recenzenckiego20, ale 
potrafił być również krytyczny i pełen zarzutów wobec 
publikacji uchybiających wymaganiom merytorycznym 
bądź obowiązującym standardom metodologicznym,21 
jakkolwiek zdarzało się to niezmiernie rzadko. W publi-
cystyce ekonomicznej poruszającej tematy wówczas ak-
tualne, podejmował – najczęściej w „Górnośląskich Wia-
domościach Gospodarczych” – konieczność reformy sys-
temu podatkowego.

Z wielokierunkowej twórczości Wacława Olszewicza 
nie sposób w tym miejscu pominąć prace zachęcające do 
uprawiania działalności naukowej na Górnym Śląsku. 
Być może przypomnienie tego faktu widzianego z dzi-
siejszej perspektywy, kiedy w regionie funkcjonują uni-
wersytety, agendy Akademii Nauk i instytuty nauko-
wo-badawcze, wyspecjalizowane stowarzyszenia i bo-

toczyć, iż wszystkie komunikaty były tłumaczone i wydawane w Ber-
linie przez stronę niemiecką. 

20 Na przykład opinia L. Brożka („Poglądy” 1975, nr 3, s. 7) o re-
cenzji książki W.J. Rose’a: The Drama of Upper Silesia. A regional Study. 
Vermont 1935, zamieszczona w „Rocznikach Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk na Śląsku” 1936, t. V, s. 357-360.

21 Por. recenzja z: J. Piernikarczyk: Historia górnictwa i hutnictwa 
na Górnym Śląsku. T. I i II. Katowice 1933-1936, gdzie pozostając pod 
wrażeniem ogromu dzieła, wytyka wiele błędów i niedociągnięć. „Po-
żytek byłby dużo większy, gdyby książka nie miała kompilacyjnego 
charakteru i chaotycznego układu. Nić ewolucji technicznej czy gospo-
darczej ginie w powodzi szczegółów istotnych i nieistotnych, a roz-
łożonych bez jakiegokolwiek chronologicznego czy planowego po-
rządku. Wskutek tego staje się niewidoczne to, co jest dla Śląska naj-
bardziej charakterystyczne: współzależność miejscowych czynników 
przyrodzonych (węgiel, żelazo, cynk, dolomit, wapień, itd.) i ludzkich 
(liczebność ludności, jej pracowitość, dyscyplina itd.)”. („Roczniki To-
warzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku” 1938, t. VI, s. 383). Na dalszych 
stronicach punktowane są inne błędy merytoryczne, kończy zaś że 
„uchybienia i omyłki nie dla przyjemności krytykowania są podno-
szone, ale dla ich usunięcia w drugim wydaniu. Po zmianie układu, 
po usunięciu rzeczy nieistotnych, po wprowadzeniu uzupełnień i po-
prawek, będzie dzieło J. Piernikarczyka miało istotną wartość” (Ibid., 
s. 385).
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gate fundacje, wyda się czymś niestosownym, ale po-
czątki powstawania środowiska naukowego w Katowi-
cach były oparte na entuzjazmie osób prywatnych i ich 
niestrudzonych dążeniach poznawczych. Z całą pewno-
ścią można powiedzieć, że postawa Wacława Olszewi-
cza, odgrywająca rolę środowiskowego sumienia inspi-
rującego podejmowanie prac badawczych w dziedzinie 
społecznej i gospodarczej na Górnym Śląsku, była pre-
kursorska i pierwszoplanowa. Nie tylko poprzez prace 
własne, bo w tym względzie nie pozostawał osamotnio-
ny, ale dzięki wskazówkom metodycznym oraz obfito-
ści bibliograficznej, których nie szczędził wobec chęt-
nych adeptów przyszłych poczynań własnych. Dwie pu-
blikacje były szczególnie symptomatyczne. W artykule 
„Jak pracować naukowo na Śląsku nad zagadnieniami 
gospodarczymi i społecznymi?” („Zaranie Śląskie” 1935, 
z. 4) wskazuje dziedziny, w których wypływająca z po-
budek osobistych tzw. prywatna działalność badawcza22 
tworzy grunt pod przyszłe badania, nasycając jednocze-
śnie treściami poznawczymi środowisko. Do takich ob-
szarów należy zarówno gospodarka, jak i życie społecz-
ne. Z kolei w rozprawie „Stan i potrzeby nauki polskiej 
o Śląsku w zakresie stosunków gospodarczych i społecz-
nych” (W: Stan i potrzeby nauki polskiej o Śląsku. Red. 
R. Lutman. Instytut Śląski, Katowice 1936), dokonał 
przeglądu literatury o gospodarczych problemach Gór-
nego Śląska od pierwszych prac w XIX wieku do czasów 
współczesnych, stwarzając poprzez załączoną bibliogra-
fię liczącą setki pozycji podłoże dla wszelkich badań dal-
szych oraz pośrednio wskazując „białe plamy”, obszary 

22 Określenie prof. F. Bujaka. Oparciem dla W. Olszewicza były 
rozprawy wybitnego socjologa Franciszka Bujaka zebrane w tomie 
Wiedza a społeczeństwo (Warszawa 1930), zwłaszcza rozdział IV po-
święcony pracy naukowej na prowincji. Stamtąd czerpał zarówno za-
chętę, jak i uzasadnienie. 

dotąd nieopracowane. Jak całe wydawnictwo Instytutu 
Śląskiego ma znaczenie fundamentalne w dziejach na-
uki śląskiej w ogóle, tak część autorstwa W. Olszewicza 
pełni analogiczną rolę w dziedzinie ekonomiczno-histo-
rycznej.

Lwów – wybór heroiczny

Nadchodził czas pożegnania ze śląską przybraną 
małą ojczyzną. W 1939 roku otrzymał nominację na dy-
rektora Departamentu Górnictwa i Hutnictwa w Mi-
nisterstwie Przemysłu i Handlu z datą objęcia nowej 
funkcji wyznaczoną na 1 września tegoż roku. Stawił 
się do Warszawy, ale zamiast rozpoczęcia urzędowa-
nia otrzymał zadanie skompletowania zespołu specja-
listów i udania się nad wschodnią granicę RP, by opra-
cować plan eksploatacji wołyńskich pokładów węgla 
niezbędnego na wypadek prowadzenia długiej wojny. 
Wraz z kilkuosobową grupą górników i geologów (m.in. 
S. Kossuthem) 6-7 września przybył w okolice Krze-
mieńca, jednakże już 17 września powierzona misja 
dobiegła kresu. Przedostał się do Lwowa, gdzie trafił  
– jakżeby inaczej – do Zakładu Narodowego im. Osso-
lińskich. Był znany w kręgu tamtejszych bibliotekarzy. 
Z wieloletnim dyrektorem Ossolineum Ludwikiem Ber-
nackim pozostawał jeszcze w okresie przedwojennym 
„w serdecznej przyjaźni zrodzonej z miłości do ksiąg”23. 
Został pracownikiem słynnej Książnicy. W 1940 roku 
Zakład im. Ossolińskich przejęła Ukraińska Akade-
mia Nauk. Wacława Olszewicza mianowano kierowni-
kiem Wydziału Koncentracji z zadaniem gromadzenia 
zbiorów opuszczonych. Z poświęceniem i troską praco-
wał, a jednocześnie ukrywał się, pozostając często na 
noc w pomieszczeniach biblioteki, szczęśliwie unika-
jąc wywózki na Daleki Wschód. Oddał bezcenne usługi 
w ratowaniu książek polskich, zabezpieczając ogromną 
ich ilość pozostałą po likwidowanych stowarzyszeniach 
naukowych i placówkach społecznych, klasztorach czy 
zbiorach prywatnych. Książki pod Jego opieką zwożono 
do magazynów byłego Ossolineum, porządkowano i ka-
talogowano, wyławiano cenniejsze egzemplarze, stara-
jąc się zachować całość księgozbioru. Ocalonych przed 
zniszczeniem zostało wiele znanych kolekcji.

Działalność tę przerwało wejście niemieckiego oku-
panta. Biblioteka została zamknięta. Wacław Olszewicz 
przeżył dzięki możliwości pracy w zakładzie kosmetycz-
nym inż. Tadeusza Firli, lwowianina, który przed wojną 
prowadził interesy na Śląsku i przez pewien czas miesz-
kał w Katowicach. Z tego okresu datowała się ich znajo-
mość. W lipcu 1944 roku powrócił do Biblioteki UAN na 
stanowisko naczelnika Wydziału Obsługi Czytelników, 
od 1949 roku st. bibliografa. Nie skorzystał z prawa re-
patriacji i prawdopodobnie komfortowej egzystencji bi-
bliotecznej lub profesorskiej w kraju, wybierając Lwów. 
W „swoim Ossolineum” będącym w rzeczywistości  
Biblioteką Akademii Nauk USRR mógł pozostać do 
1950 roku, kiedy przeniesiono Go na formalnie rów-
norzędne, ale beznadziejnie inne stanowisko st. bi-
bliografa w Okręgowym Bibliotecznym Kolektorze. 
W 1952 roku Akademia powołała ponownie Olszewi-
cza na stanowisko st. bibliografa, tym razem w Wy-
dziale Ekonomiki Instytutu Nauk Społecznych, na 
którym dotrwał do skromnej emerytury przyznanej  

23 J. Kelles-Kraus: Wacław Olszewicz (1888-1974). Informator Biblio-
tekarza i Księgarza, Warszawa 1976, s. 271. Biogram L. Bernackiego 
pióra W. Olszewicza ukazał się w „Rocznikach Bibliotecznych” 1963, 
nr 1-2, s. 177-189.

Rodzina Olszewiczów, Lwów 1937
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1 stycznia 1962, w 74 roku życia i po 52 latach nie-
przerwanej pracy.

Nie oznaczało to jej zaprzestania. Wszak przez cały 
czas pobytu we Lwowie wciąż żywe pozostawały Jego 
przedwojenne zainteresowania, tyle że uległy zawęże-
niu. Definitywnie w nowych realiach ustrojowych prze-
kreślony został sens badań i publikacji z dziedziny go-
spodarki. Dla promocji krajoznawczych też nie było 
podstaw. Za to dzieje polskiej książki stały się głównym 
obszarem badań i odkryć. Do tego dochodziła biografi-
styka, uprawiana często z pobudek moralnych zadłu-
żeń wobec postaci, które w sposób osobisty lub pośredni 
poznał. Od 1957 roku otworzyły się możliwości publi-
kowania w polskich czasopismach naukowych i popu-
larno-naukowych. Skwapliwie skorzystał z nadarzają-
cej się szansy. Tworząc w osamotnieniu, nadsyłał dzie-
siątki recenzji, biogramów, wspomnień, artykułów i roz-
praw, nie bacząc na cezurę wieku emerytalnego. Jego 
opracowania można znaleźć w „Rocznikach Bibliotecz-
nych”, „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki”, a tak-
że w „Przeglądzie Bibliotecznym”, „Przeglądzie Histo-
rycznym”, „Kwartalniku Historycznym”, „Przeglądzie 
Humanistycznym”, „Wierchach”, „Studiach Warszaw-
skich”, „Stolicy”, „Problemach”. Za swoje największe 
osiągnięcie z tego okresu uważał rozprawę „Słownik 
geograficzny Królestwa Polskiego i jego twórcy” („Stu-
dia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”, seria C, 1965, 
z. 10, s. 43-102), tak jak najbardziej cenił sprzed wojny 
swoją „Bibliotekę króla Stanisława Augusta” („Przegląd 
Biblioteczny” 1931, r. V, s. 14-57; nadb. Kraków 1931, 
s. 1-108). Zresztą dziełem Jego życia miała być nieukoń-
czona monografia „W kręgu naukowych zainteresowań 
Stanisława Augusta”, do której gromadził materiały 
i z którą zmagał się przez całe swoje pracowite życie. 
Można ją w zasadzie złożyć z rozproszonych tekstów re-
konstruujących epokę stanisławowską, ale ich Autor ni-
gdy by na to nie przystał. Nie byłaby przecież wystar-
czająco udokumentowana! Charakteryzując w swoim 
wspomnieniu publikacje Wacława Olszewicza, te duże 
i te małe, Ludwik Brożek pięknie zauważył, iż były „peł-
ne erudycji, prostoty stylu i umiłowania tematu”24. Zna-
mienne pozostaje, że ostatnią w dorobku publikacyjnym 
pozycją był artykuł „Z dziejów Biblioteki Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk na Śląsku”, wchodzący w skład wy-
dawnictwa rocznicowego „Biblioteka Śląska 1922-1972” 
(Katowice 1973). Mimo ponad trzydziestu wtedy lat, ja-
kie upłynęły od momentu opuszczenia Śląska, Wacław 
Olszewicz dał wymowne świadectwo pamięci dla spraw 
regionu, w których kiedyś uczestniczył i z którym się 
w pełni identyfikował.

Za to sensem życia we Lwowie, prócz wspomnia-
nej twórczości, była troska o polonica, o ocalenie szcze-
gólnie cennych śladów polskiej kultury, prowadzone z 
wewnętrznego poczucia misji, którą miał do spełnie-
nia, z narzuconego sobie obowiązku, w którym trwał aż 
do swoich ostatnich dni. Gotów do pokazywania przy-
jeżdżającym rodakom Miasta, które zawsze było wier-
ne. „Był niestrudzonym i niezawodnym informatorem 
dla badaczy przybywających do Lwowa, prowadził ko-
respondencję z bibliotekami, chętnie i bez zastrzeżeń 
dzielił się swą wiedzą, do końca zdumiewająco zacho-
waną w żywej pamięci”25. Cieszył się książką i chronił 
książkę, ale na miarę swoich możliwości dbał także o 
pomniki i nagrobki cmentarzy. To dzięki Jego wskaza-

24 L. Brożek: Olszewiczowie. „Poglądy” 1975, nr 3, s. 8.
25 J. Kelles-Kraus: Op. cit., s. 274; zob. także J. Zaleski: Kronika życia. 

Małe Wydawnictwo, Kraków 2010, s. 150.

niom polskie służby dyplomatyczne mogły wszcząć za-
biegi o uratowanie cmentarnego monumentu Romana 
Dyboskiego. W tym dziele sekundowała Mu Zofia Ro-
galina (1910-1982), córka Rudolfa Kotuli, byłego dyrek-
tora lwowskiej Biblioteki Uniwersyteckiej, osoba po-
krewnych zainteresowań i nieprzeciętnych cnót, która 
przeżywszy jako jedyna z rodziny kazachstańską zsył-
kę, wróciła do Lwowa po to, by służyć Polsce. Trzeba 
dodać, iż żona Wacława Olszewicza, Józefa z Oderfel-
dów, „dziewczynka w czerwonej sukience” z słynnego 
portretu J. Pankiewicza, zmarła w 1953 roku podczas 
pierwszego i jedynego przyjazdu do Warszawy. Same-
mu Olszewiczowi dane było trzykrotnie odwiedzić Pol-
skę w latach sześćdziesiątych. Rozmowom i planom nie 

było końca. Niestety, nie wszystkie zostały zrealizowa-
ne. Wacław Olszewicz odszedł na zawsze 20 lipca 1974 
roku. Spoczął na zawsze we Lwowie, w mieście, które-
mu poświęcił świadomie, wbrew fali historii, długą część 
swojego na pozór szarego, a w istocie heroicznego życia.

Zmodernizowana wersja biogramu z „Biuletynu Nauko-
wo-Informacyjnego DOM EKONOMISTY”. PTE, Katowice 
1997, nr 3-4/15-16.

Tablica w Kościele św. Katarzyny na warszawskim Służewie
Fot. Małgorzata Wójcik
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17 maja br. na Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Katowicach odbyły się dwie sesje w ramach 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego z udzia-
łem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. 
Barbary Kudryckiej.

Pierwsza sesja EKG 2011 na UE Katowice

Panel dyskusyjny – moderowany przez Rektora UE 
Katowice, prof. Jana Pykę – pt. „Uniwersytety w kon-
kurencyjnej gospodarce Europy” rozpoczął się wystą-
pieniem prof. Barbary Kudryckiej.

O nowej ustawie słów kilka…

Pani Minister wspominała o nowej ustawie o szkol-
nictwie wyższym, o większych środkach na finanso-
wanie nauki. Podkreślała także wagę inwestowania 
w najbardziej utalentowanych studentów i kadrę na-
ukową. Nowa ustawa mobilizować ma także uczelnie 
do monitorowania losów absolwentów od 3 do 5 lat po 
ukończeniu studiów tak, by uczelnie mogły dopasowy-
wać na bieżąco swoje programy nauczania do potrzeb 
rynkowych.

O problemach, programach kształcenia i kie-
runkach zamawianych…

Profesor Jan Żmija, Rektor Uniwersytetu Rolnicze-
go w Krakowie oraz wiceprzewodniczący Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, podczas swo-
jej wypowiedzi przedstawił problemy obecnej edukacji 
na poziomie wyższym, wskazał na ich stopniowe roz-
wiązywanie dzięki nowej ustawie, o której wspomina-
ła Minister Barbara Kudrycka. Natomiast Rektor Poli-
techniki Śląskiej, prof. Andrzej Karbownik, włączając 
się w dyskusję mówił o kierunkach zamawianych oraz 
o ocenie i analizie programów kształcenia. Wskazy-
wał na konieczność poprawy jakości tychże programów 
kształcenia i dopasowaniu ich do realiów rynkowych.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
Marek Kiczka
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Wdrażanie oraz uznawalność dyplomów…

O dostępnych instrumentach według znowelizowa-
nej ustawy oraz o ich wcielaniu przez uczelnie w życie 
mówił Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Wiesław 
Banyś. Wspominał także o znaczącej roli międzyna-
rodowej akredytacji kierunków studiów oferowanych 
przez polskie uczelnie. Idąc za wypowiedzią prof. Wie-
sława Banysia, ogromną rolę na uczelniach powinna 
odgrywać rozmowa ze studentami, gdyż to dla nich są 
uczelnie. Natomiast prof. Karol Musioł, Rektor Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, wypowiedział się na temat 
uznawalności dyplomów. 

O wskaźniku skolaryzacji i studiach trzeciego 
stopnia w skrócie…

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie, prof. Roman Niestrój, wychodząc od kwestii, któ-
rą podjął Rektor UE Katowice, prof. Jan Pyka, mia-
nowicie o wysokim wskaźniku skolaryzacji społeczeń-
stwa w Polsce, przeszedł do tematu studiów trzeciego 
stopnia. Zadał pytanie, które ostatnio bardzo często się 
pojawia: „Po co aktualnie robi się doktorat w Polsce?”. 
Odpowiadając na nie mówił, iż obecnie ci, którzy chcą 
się wykazać, idą na studia doktoranckie, gdyż maso-
wość kształcenia na poziomie średnim i wyższym (stu-
dia I i II stopnia) spowodowała dewaluację tytułu ma-
gistra, który po prostu spowszechniał. Rektor Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie wykazywał także 
na konieczność konkurowania naszych uczelni z uczel-
niami zagranicznymi, gdyż wielu młodych ludzi – ku-
szonych lepszymi warunkami pracy i zarobkami – wy-
jeżdża za granicę. 

Druga sesja EKG 2011 na UE Katowice

W wystąpieniu wprowadzającym do sesji II, zaty-
tułowanej „Transfer wiedzy z uniwersytetów do go-
spodarki”, prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, podkreśliła rolę komercjaliza-
cji wiedzy jako źródła korzyści materialnych dla uczel-
ni. Zwróciła uwagę, że procesy tego typu wiążą się nie 
tylko ze zmianą struktury budżetów szkół wyższych, 
ale w szerszym kontekście z wdrażaniem nowych roz-
wiązań dla finansów publicznych.

Absolwent na rynku pracy

Uczelnie stoją obecnie przed wyzwaniem tworze-
nia kompleksowych rozwiązań z zakresu monitorin-
gu sytuacji absolwentów na rynku pracy. Wiele już 
w tym aspekcie zostało zrobione, ale wciąż potrzeba 
nam umiejętności przewidywania przyszłych potrzeb 
w zakresie kompetencji. Magdalena Ciszewska z Fu-
ture Processing podkreślała jak ważne jest przewidy-
wanie przyszłych zmian technologicznych, gdyż na ich 
podstawie kreowane są nowe zawody. Głos ten wsparł 
Jarosław Jackowiak reprezentujący IBM, który przy-
wołał doświadczenia jego koncernu związane z tworze-
niem list pięciu najważniejszych trendów przyszłości. 
Marcin Nowak z Capgemini IOS Polska zwrócił z kolei 

uwagę, że wraz ze zmianami na rynku pracy i zmiana-
mi globalnymi zmienia się także sposób prowadzenia 
rekrutacji i budowania więzów z absolwentami. Pane-
liści zgodni byli co do tego, że poza umiejętnościami za-
wodowymi i cechami interpersonalnymi prawdziwym 
atutem na rynku pracy staje się obecnie znajomość 
mniej popularnych języków. Przemysław Jura z Insty-
tutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych zwracał uwa-
gę, że inwestorzy gotowi są wspierać pomysły bizneso-
we młodych ludzi, jednak często napotykają wśród ab-
solwentów kierunków technicznych na barierę braku 
wiedzy z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości.

Rozbrajanie barykady

„Nie powinniśmy zbyt często wmawiać sobie, że 
stoimy po dwóch stronach barykady” apelował Paweł 
Bakun z firmy Energa Innowacje. Wskazywał swoją 
firmę jako przykład podmiotu biznesowego wchodzące-
go w różnego rodzaju interakcje ze światem nauki. Jak 
twierdził, częściej barierę buduje nieuporządkowanie 
w uczelniach kwestii związanych z własnością intelek-
tualną niż inne powszechnie wymieniane przeszkody. 
Przedstawiciele firm, wraz z prof. Jerzy Gołuchowskim, 
z Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, podkreślali, że realne 
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są wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne, aczkolwiek 
ich opracowywanie nie jest łatwe. Aby odnieść sukces, 
trzeba realizować projekty złożone, dobrze przemyśla-
ne, tworzone na pograniczu różnych dziedzin wiedzy. 
Michel Morant, reprezentujący Proton Europe, prze-
strzegał przed przyjmowaniem zarówno przez naukę, 
jak i przez biznes strategii „czekania”. Jak podkreślał, 
trzeba się organizować, być proaktywnym. Do tej aktyw-
ności zachęcał Polaków także prof. Windham Loopesko 
z Uniwersytetu w Kolorado. Czas zerwać z wizerun-
kiem Polski bazującym na Waszych bohaterach na-
rodowych, także tym rozpowszechnianym przez śro-
dowiska polonijne. Spotykam w Polsce wielu wspa-
niałych naukowców i biznesmenów, którzy posiada-
ją wszelkie kompetencje niezbędne do działalności  
w skali globalnej.

Niszczenie stereotypów

O tym, że taka może być rola nowoczesnych ośrod-
ków badawczych zapewniał prof. Mirosław Miller, 
z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. „Kontaktują 
się z nami firmy i naukowcy z całego świata, bo wie-
dzą, że jesteśmy wiarygodnym i zaawansowanym na-
ukowo i wdrożeniowo partnerem. Nie wierzymy w ape-

le o współpracę, po prostu ją realizujemy dbając o od-
powiednie instrumenty finansowe i prawne”. Również 
prof. Jan Kosmol, reprezentujący Technopark Gliwice, 
podkreślał znaczenie miejsc, w których w bliższy go-
spodarce sposób rozwijać się mogą pomysły naukow-
ców oraz ich sprzymierzeńców biznesowych. Zwra-
cał uwagę, iż nie można takich instytucji zrównywać 
z uczelnianymi centrami transferu technologii, gdyż 
ich role w wielu aspektach się różnią. Paneliści pod-
kreślali także znaczenie prowadzenia badań interdy-
scyplinarnych dla osiągania przewagi konkurencyjnej. 
„W sferze badań jest miejsce dla wszystkich” ocenił 
Wiesław Grabowski z Oracle Polska, który stwierdził, 
że w strategiach dużych koncernów mieści się zarówno 
własna działalność badawczo-rozwojowa, jak i współ-
praca z uczelniami oraz małymi wyspecjalizowanymi 
firmami technologicznymi. Optymizmem dzielił się 
także dr Krzysztof Matusiak ze Stowarzyszenia Or-
ganizatorów Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębior-
czości w Polsce. Podkreślał, że uczelnie zyskują coraz 
większą autonomię w kreowaniu kierunków kształce-
nia i są coraz bardziej świadome takiej ścieżki rozwo-
ju. Z kolei jednostki uczelniane oraz inne instytucje 
wspierające transfer technologii posiadają już pierw-
sze doświadczenia i wiedzą na kogo stawiać, jaką skalę 
działalności przewidywać.

Na przyszłość…

Na zakończenie panelu moderator – Marcin Baron 
z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych – po-
stawił przed panelistami zadanie określenia prioryte-
towego przedsięwzięcia, jakie powinno zostać zrealizo-
wane w polskich uczelniach w najbliższych trzech la-
tach. Rekomendacje dotyczyły następujących kwestii:
− intensywnego nauczania języków obcych,
− nauczania przedsiębiorczości na kierunkach tech-

nicznych,
− kontraktowania przedstawicieli biznesu do prowa-

dzenia zajęć dla studentów,
− tworzenia rad programowych dla kierunków stu-

diów,
− weryfikacji aktualności oferowanej wiedzy,
− kreowania projektów na styku różnych dziedzin 

wiedzy,
− wiary w dobre chęci biznesu,
− zwiększania znaczenia prac dla praktyki w we-

wnętrznych systemach oceny pracowników,
− porządkowania stanu ochrony posiadanej własno-

ści intelektualnej,
− kreowania atmosfery i regulacji w zakresie własno-

ści intelektualnej sprzyjających kreacji firm spin-off 
i korzystaniu przez nie z infrastruktury uczelni,

− sieciowania polskich ośrodków naukowych,
− uczenia się w działaniu realizacji prac w schemacie 

triple helix.
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Modelowanie Preferencji a Ryzyko ‘11
International Workshop on Multiple Criteria 
Decision Making ‘11

Tomasz Wachowicz

3-5 kwietnia br. odbyła się w Ustroniu VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie Prefe-
rencji a Ryzyko ‘11 (MPaR) pod kierownictwem naukowym prof. Tadeusza Trzaskalika, której organi-
zatorem była Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przy współ-
pracy Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiej Sekcji INFORMS  
(Institute for Operations Research and Management Science) oraz Polskiego Towarzystwa Badań Ope-
racyjnych i Systemowych. Równolegle z konferencją odbywały się czwarte międzynarodowe warsztaty: 
International Workshop on Multiple Criteria Decision Making’11 (IWoMCDM).

Konferencja MPaR już od 1998 roku stanowi ogól-
nopolskie forum wymiany myśli na temat najnowszych 
osiągnięć teoretycznych i aplikacyjnych związanych 
z analizą i modelowaniem ryzyka w procesie podejmo-
wania decyzji. IWoMCDM z kolei poświęcone jest pro-
blematyce wspomagania podejmowania decyzji wie-
lokryterialnych w różnych dziedzinach gospodarki. 
W obu spotkaniach uczestniczyło blisko 130 naukow-
ców z kraju i zagranicy oraz przedstawicieli krajowych 
firm i instytucji komercyjnych. W sumie na 21 sesjach 
naukowych (w tym 5 sesjach IWoMCDM) zaprezento-
wano łącznie 95 referatów związanych z analizą prefe-
rencji decydentów, poszukiwaniem optymalnych decy-
zji, zarządzaniem projektami, pomiarem, analizą i za-
rządzaniem ryzykiem oraz decyzjami wielokryterialny-
mi (sesje IWoMCDM). W ramach konferencji przepro-
wadzono również dwie sesje plenarne, sesję INFORMS 
oraz sesję dydaktyczną pt. „Wizualizacja pojęć w na-
uczaniu przedmiotów ilościowych na kierunkach eko-
nomicznych”.

W ramach pierwszej sesji plenarnej prof. Dona-
ta Kopańska-Bródka z Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach wygłosiła referat zatytułowany „Wzo-
rzec modelu oczekiwanej użyteczności a rozwój teo-
rii decyzji”. W wystąpieniu przybliżyła ona dwa nurty 
rozwoju teorii decyzji: klasyczny i alternatywny. Nurt 
klasyczny, zgodny z paradygmatem teorii oczekiwanej 
użyteczności bazuje na relacji preferencji identyfikowa-
nej w zbiorze wyników i jej szczególnej funkcyjnej re-
prezentacji nazywanej funkcją użyteczności. Natomiast 
teorie, które na podstawie zaobserwowanych zachowań 
jednostek dokonujących ryzykownych wyborów formu-
łują zasady wyboru nazywane są teoriami alternatyw-
nymi bądź nurtem behawioralnym. Obydwa nurty zo-
stały następnie poddane naukowej dyskusji w kontek-
ście metodologii teorii oczekiwanej użyteczności. Z ko-
lei druga sesja plenarna obejmowała wykład prof. Pe-
tra Fiali z Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze pod 
tytułem „Design of optimal linear systems by multiple 
objectives”. W swym referacie profesor przedstawił tra-
dycyjny ujęcie optymalizacji na przykładzie wielokry-
terialnego programowania liniowego. Następnie przy-
bliżył ideę programowania De Novo, które pozwala na 
stosowne przeformułowanie wyjściowego problemu pro-
gramowania liniowego przy uwzględnieniu pewnych 
wymogów decydenta dotyczących zarówno wielkości 
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zasobów modelowanych w problemie, jak ich cen oraz 
budżetu. Możliwe jest wówczas na przykład poszukiwa-
nie meta-optimum takiego problemu uwzględniającego 
wyznaczanie minimalnego budżetu, budowanie portfo-
lio zasobów lepszych od zadanego. Profesor przedstawił 
również możliwe rozszerzenia konceptualne, metodolo-
giczne i aplikacyjne proponowanego podejścia.

Sesja INFORMS obejmowała cztery referaty nauko-
we o charakterze aplikacyjnym, pokazującym wykorzy-
stanie narzędzi optymalizacyjnych w rzeczywistych 
rozwiązaniach biznesowych. Pierwsza prezentacja, au-
torstwa mgr. Piotra Zawistowskiego i dr. Krzysztofa 
Zamasza z TAURON Polska Energia S.A., zatytułowa-
na „Pomiar i zarządzanie ryzykiem na rynku energii 
elektrycznej”, omawiała wybrane narzędzia pozwala-
jące na pomiar ryzyka handlowego, na które narażone 
są przedsiębiorstwa działające rynku energii elektrycz-
nej. W drugim referacie, pt. „Budynek energooszczędny  
– jak budować optymalnie?”, autorzy (dr Krzysztof Tar-
giel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  
dr Stanisław Grygierczyk z Euro-Centrum oraz dr inż. 
Paweł Krause z Politechniki Śląskiej) przedstawili mo-
del matematyczny wspomagający wybór technologii bu-
dowy w zależności od lokalnych warunków geograficz-
nych i ekonomicznych. Referat trzeci, autorstwa mgr. 
Roberta Piska z Biura Projektowania Systemów Cyfro-
wych S.A. i mgr Aleksandry Sabo z Uniwersytetu Eko-

nomicznego w Katowicach, przybliżał problematykę 
optymalizacji charakterystyczną dla funkcjonowania 
magazynów wysokiego składowania. W ostatnim wy-
stąpieniu, dr Paweł Hanczar z Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu („Optymalizacja wykorzysta-
nia zasobów produkcyjnych w procesie zaagregowane-
go planowania działalności łańcucha dostaw”), przybli-
żał specyfikę działania pewnego przedsiębiorstwa oraz 
realizowany w nim proces planowania zagregowanego 
oparty na metodyce S&OP.

Sesja „Wizualizacja pojęć w nauczaniu przedmio-
tów ilościowych” prowadzona była przez prof. Donatę 
Kopańską-Bródkę (Uniwersytet Ekonomiczny w Ka-
towicach). W wystąpieniu wstępnym profesor naświe-
tliła kilka kwestii związanych z wykorzystaniem tech-
nik multimedialnych w dydaktyce przedmiotów ilościo-
wych. Następnie zespół projektowy prof. Donaty Ko-
pańskiej-Bródki (dr Renata Dudzińska-Baryła, dr Ewa 
Michalska i mgr Agata Gluzicka), przedstawiły prezen-
tację programu GeoGebra oraz przykłady dynamicznej 
ilustracji pojęć w tym narzędziu.

Konferencji po raz pierwszy towarzyszył w tym roku 
turniej strategicznej gry Go, którego animatorem był dr 
Jerzy Michnik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach. Go jest grą planszową powstałą parę tysięcy lat 
temu w Chinach. To gra mnichów buddyjskich, cesarzy 
i samurajów, należy do najbardziej wartościowych gier 
umysłowych, łączy proste, zwięzłe reguły z ogromnym 
bogactwem strategii. Do turnieju stanęło 7 graczy, któ-
rych wyniki oceniane były w sposób wielokryterialny, 
uwzględniający dodatkowo hierarchię kryteriów. Koń-
cowy ranking jako zwycięzcę wskazał dr. Cezarego Do-
miniaka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
kolejne miejsca na podium zajęli mgr Sławomir Ment-
zen z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  
i dr inż. Piotr Pałka z Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencję uświetnił również koncert Chóru Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach, poprzedza-
jący uroczystą kolację konferencyjną, w ramach któ-
rej Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach podziękował wszystkim uczestnikom za 
wkład merytoryczny w postaci referatów i dyskusji pro-
wadzonych podczas sesji konferencyjnych oraz wręczył 
nagrody uczestnikom Turnieju Go.

Zgodnie z zapowiedzią Kierownika Naukowego kon-
ferencji MPaR, wszystkie przedstawione podczas kon-
ferencji referaty, złożone w postaci artykułów nauko-
wych, poddane zostaną procedurze weryfikacyjnej, a po 
uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane 
w punktowanych Zeszytach Naukowych (Studia Eko-
nomiczne) wydawanych przez Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach. Prace z sesji IWoMCDM, po procedu-
rze recenzji, wydane zostaną w cyklicznej monografii 
naukowej pt. „Multiple Criteria Decision Making’12”, 
która indeksowana jest w elektronicznej bazie danych 
EBSCOhost.
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XX. Seminarium „Społecznej Gospodarki 
Rynkowej i Integracji Europejskiej”  
– Vlotho 2011

Alojzy Czech

15.08-28.08 odbyło się 20. jubileuszowe seminarium 
z zakresu społecznej gospodarki rynkowej i integra-
cji europejskiej, corocznie organizowane przez Ludwig  
Erhard Stiftung w Bonn oraz Polskie Towarzystwo Eko-
nomiczne w Warszawie. Miejscem spotkania tradycyj-
nie jest Gesamteuropäisches Studienwerk e. V. w miej-
scowości Vlotho, które leży we wschodniej Westfalii, 
w okolicy nazywanej zielonymi płucami Niemiec. Sam 
GESW założony został w 1954 roku, gdyż okazało się, 
że w odwróconej plecami do Wschodu, funkcjonującej 
od 5 lat Republice Federalnej uświadomiono sobie, że 
na wschód od Łaby także istnieje Europa. Ośrodek miał 
służyć integracji i budowaniu wspólnej Europy. Stara 
się to robić do dziś.

Z kolei Fundacja Ludwiga Erharda z Bonn przez 
dwie dekady uznała za stosowne zapraszać 24-osobową 
grupę z Polski, kwalifikowaną przez Polskie Towarzy-
stwo Ekonomiczne, by przekazywać wiadomości i mate-
riały na temat fenomenu społecznej gospodarki rynko-
wej, której sukcesy wiążą się nade wszystko z imieniem 
tegoż polityka. Wydaje się więc, że kooperacja spełnia 
postawione jej wymogi i przynosi obopólne korzyści.  
Łatwo przeliczyć, ile osób zapoznało się z tą czasami 
nieznaną, często przeinaczaną, za to hasłowo trafiającą 
w uniwersalne oczekiwania odbiorców problematyką.  
Z kolei idea i zakres tematyczny Sozialemarktwirtschaft 
daleko przekroczyły granice jej pochodzenia. Zatem 
okres współpracy, który upłynął, należy uznać za uda-
ny, w czym niewątpliwie swój nieoceniony wkład mieli 
prof. dr hab. Piotr Pysz, od początku merytorycznie kie-
rujący realizacją programu, oraz prof. dr hab. Elżbie-
ta Mączyńska, prowadząca stronę polską od 1997 roku, 
umiejętnie podtrzymująca kooperację i z troską o coraz 
wyższy poziom seminarium dobierająca uczestników  
z całego kraju.

Mimo zachowania zrębów od początku realizowa-
nego programu seminarium (klasyka ordoliberalizmu 
i społecznej gospodarki rynkowej, jak też aspekty i pro-
blemy funkcjonowania integracji europejskiej), upły-
wające dwadzieścia lat pokazują zarazem, jak bardzo 
zmieniła się treść prowadzonych zajęć w większości 
tych obszarów, i to mimo tych samych w zasadzie pro-
wadzących osób! Można rzec, że spotkania wymuszały 
coraz bardziej pogłębione studia co roku ponawianych 
zagadnień, gdyż przy częściowo powtarzającym się au-
dytorium nie wypadało prowadzącym replikować treści 

wcześniej wygłoszonych wykładów. Będzie to może wi-
dać przy omawianych niżej wybranych tematach. Trze-
ba bowiem nadmienić, że wyjazdy do Vlotho obejmo-
wały co roku uczestników już obytych z tematyką, jak 
i nowicjuszy. Nie ułatwiało to bynajmniej prowadzenia 
zajęć, tym bardziej, że wśród słuchaczy byli nie tylko 
przedstawiciele środowisk naukowych, ale także prak-
tycy, posiadający pragmatyczne nastawienie odległe od 
teoretycznych rozważań.

Ordoliberalizm i Społeczna  
Gospodarka Rynkowa

W obrębie zasadniczego obszaru przedmiotowego 
trudno o radykalne zmiany. Temat jest wyraźnie zada-
ny, trzeba go pogłębiać, z czego z godnym uwagi zaanga-
żowaniem wywiązywali się prof. Piotr Pysz, specjalizu-
jący się w coraz szerzej ujmowanym obszarze gospodar-
ki ładu oraz dr Horst-Friedrich Wünsche, z przekona-
niem broniący autonomii myślenia i działania Ludwi-
ga Erharda jako profesora i polityka, twórcy społecznej 
gospodarki rynkowej, którego przez 5 lat był osobistym 
sekretarzem naukowym.

Przyjęło się uważać, że ordoliberalizm jest teore-
tycznym fundamentem społecznej gospodarki rynkowej. 
Zjawisko ordoliberalizmu stało się i w tym roku punk-
tem wyjścia do rekonstruowanej analizy, a jej częściami 
składowymi były: po pierwsze, filozoficzno-ideologiczne 
odniesienia, metodologia badawcza i polityka gospodar-
cza oraz po drugie, poszerzone przedstawienie Eucke-
nowskiego porządku konkurencji z pogłębionym omó-
wieniem konstytutywnych zasad.

Koncepcyjne podstawy ordoliberalizmu

Ordoliberalizm jest dziełem ekonomistów związa-
nych z niemieckim obszarem językowym, więc jego za-
łożenia filozoficzne wywodzą się z ducha przeważają-
cych w tej przestrzeni kulturowej ontologicznego oraz 
etycznego idealizmu. Rozpoznane i przyjęte zostały ta-
kie wartości kultury europejskiej, jak wolność i odpo-
wiedzialność jednostki, równość czy sprawiedliwość. 
Choć wydaje się to oczywiste, wypada przypomnieć, iż 
nie wszędzie tak było, by wskazać przykładowo na kult 
kolektywnych wartości w Chinach czy odmienną inter-
pretację wolności i sprawiedliwości w krajach realne-
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go socjalizmu. W założeniach koncepcji ordoliberalnej 
musiało znaleźć się rozliczenie z materializmem histo-
rycznym, z jego deterministyczną postawą, odległą od 
wymienionych wyżej ponadczasowych wartości, jak też 
jego definitywne odrzucenie. Nie było akceptacji dla tezy 
zakładającej, że kapitalistyczna gospodarka jest nie-
zbędnym stadium w historycznym rozwoju prowadzą-
cym początkowo do socjalizmu i następnie nieuchronnie 
zwycięskiego komunizmu. Także wszelkie odniesienia 
do teorii chaosu jako koncepcji rozwoju ludzkości nie 
znajdowały cienia akceptacji. Ordoliberalizm zajmu-
je miejsce w koncepcjach rozwoju społeczeństw gdzieś  
w środku pomiędzy determinizmem materializmu hi-
storycznego a szeregowaniem przypadków właściwych 
teorii chaosu, jakkolwiek nie są to zbyt fortunne kryte-
ria lokalizacji.

Ale najbardziej zaawansowane studia z ordolibera-
lizmem w tle narosły na polu rozważań metodologicz-
nych. Pojawił się znany i rozwiązywalny zawsze w jed-
ną stronę dylemat przedmiotu i metody ekonomii jako 
nauki. Ordoliberalizm nie ujmuje przedmiotu dociekań 
ekonomicznych tak, jak to robią neoklasyczne teorie, co 
J.K. Galbraith trafnie nazwał „techniczną ucieczką z re-
alnego świata” w świat abstrakcyjnych, mikro- i makro-
ekonomicznych modeli, których pierwszym sygnałem 
były „marginalne rewolucje” czy też „optima Pareto”, 
w następstwie prowadzące do ogólnej teorii rynkowej 
równowagi. Ordoliberalizm zmierzał do nadania logice 
i precyzji wywodów neoklasycznych ram realnie istnie-
jących w aktualnie występujących porządkach gospo-
darczych ówczesnych krajów. W tym kontekście należy 
patrzeć na wysiłki Waltera Euckena dokonania synte-
zy neoklasycznej teorii z niemiecką szkołą historyczną. 
Z pomocą ordoliberalnego projektu zakładał przezwy-
ciężenie wielkiej antynomii, osiągając zlanie w ekono-
mii politycznej teoretycznego i historycznego myślenia 
w jedno.

W ordoliberalizmie nie podziela się również stanowi-
ska Maxa Webera bezwarunkowej neutralności nauko-
wych sądów i twierdzeń. Poprzez orientację na przyjęte 
w kulturze europejskiej pozaczasowe wartości ordolibe-
ralna koncepcja posiada w wysokim stopniu normatyw-
ny charakter. Obydwa rodzaje wypowiedzi, pozytywne 
i normatywne, są w ramach koncepcji ordoliberalnej 
równoprawne. Trzeba je natomiast umieć rozróżniać, 
szczególnie gdy przechodzi się do sfery politycznej.

Ordoliberalizm poszerza dotychczasowe poszukiwa-
nia przedmiotu ekonomii politycznej, którym ma być 
porządek. Takie postawienie kwestii badawczej umożli-
wia integrację w przedmiocie społecznych wartości z hi-
storycznymi aspektami gospodarki. Ekonomia powin-
na się skupiać nade wszystko na określeniu przedmiotu 
badań i przez niego, a nie metodę badawczą ma być de-
finiowana. Przy tym założeniu Lionela Robbinsa ujęcie 
ekonomii z 1927 roku głoszące, że ekonomia to nauka 
badająca ludzkie zachowania rozumiane jako związ-
ki relacji pomiędzy celami do osiągnięcia a niedoborem 
środków, które zawsze mogą być alternatywnie użyte  
– nie jest odległym od stanowiska ordoliberałów określe-
niem, przy czym akcent położony jest tu na zachowania 
gospodarujących ludzi, a nie problem alokacji z reguły 
brakujących zasobów. To ostatnie rozwiązywał libera-
lizm poprzez wiarę w mechanizm rynku. Dla jego funk-
cjonowania mającego na uwadze dobro jak największej 
ilości podmiotów potrzeba jednak ładu. Jego ramy sta-
nowią zasady, gdyż ordo to principia, nie zaś wskazów-
ki, wskaźniki czy zalecenia.

Poszerzenie przedmiotu badań musiało pociągnąć 
wzbogacenie repertuaru metod. Ordoliberalizm odcho-
dzi od dotąd dominującej w ekonomii metody ilościo-
wych ustaleń modeli równowagi na najwyższym pozio-
mie abstrakcji. Absolutnie konieczne są paralelne po-
szukiwania jakościowe. Przykłady takiej postawy ba-
dawczej znaleźć można u takich ekonomistów, jak Wal-
ter Eucken, Friedrich A. von Hayek, Wilhelm Röpke 
czy Ludwig Erhard. Szukać w ich dziełach rozwiązań 
problemu alokacji za pomocą wyrafinowanych metod 
ilościowych jest nieporozumieniem, by nie rzec absur-
dem. Dla tych badaczy nieodzowne było, ze względu na 
przedmiot, wzmocnienie czy wręcz inkorporacja w pa-
radygmat ekonomii metod innych nauk społecznych, 
zwłaszcza psychologii, socjologii, antropologii i dziedzin 
prawnych. W tym także podejściu ujawnia się w pełni 
znaczenie ekonomii jako „królowej” nauk społecznych.

Dominujący w ekonomii neoklasycznej monizm me-
todologiczny zostaje zastąpiony pluralizmem metod 
myślenia. Obiektem dociekań jest konkurencja rynko-
wa. Dotychczasowe badania ekonomiczne prowadzone 
w duchu metodologicznego indywidualizmu powinny 
zostać uzupełnione o holizm metodologiczny. Uprawia-
ny w wymiarze mikroekonomicznych badań paradyg-
mat metodologicznego indywidualizmu, przejawiający 
się w maksymalizacji funkcji celu aktorów rynkowych 
oraz przywracaniu równowagi rynkowej przez elastycz-
ny system cen, musi zostać oflankowany poszukiwa-
niem i ustaleniem wartości istotnych w gospodarują-
cym społeczeństwie oraz porządkiem gospodarczym po-
chodzącym z myślenia systemowego.

Strukturalnie holistyczna ordoliberalna koncep-
cja w pełni objawia się w swojej „podwójnej złożoności”. 
Z jednej strony zawiera program dla polityki gospodar-
czej obejmujący cztery zasadnicze części składowe: nad-
rzędne cele, zasady porządku, metody oraz instrumenty 
ważne zarówno dla polityki gospodarczej, jak i podmio-
tów gospodarujących, z drugiej – ordoliberalna polityka 
porządku powinna równocześnie na poziomie mikro- i ma-
kroekonomicznym wpływać na sposób postępowania in-
dywidualnych podmiotów, nie ograniczając ich swobody 
wyboru. Stwarza i ujmuje ramy ładu oraz biegnących 
w nich procesów.

W porównaniu z klasycznym liberalizmem wpro-
wadzany jest nowy obraz człowieka. Jednowymiarowy 
homo oeconomicus tu nie wystarcza. Do ordoliberałów 
o wiele lepiej przystaje koncepcja człowieka socjo eko-
nomicznego, wielowymiarowego, gospodarującego pod-
miotu. Ale ten przystający do ordoliberalizmu homo 
socio-oeconomicus nabiera różnicujących właściwości 
u poszczególnych przedstawicieli: (i) dla Waltera Euc-
kena jest to wolny człowiek w swoim postępowaniu kie-
rujący się etycznymi zasadami. Powinien posiadać we-
wnętrzne ordo własnego życia. Nie można się powstrzy-
mać od uwagi, że jest to jeden z przejawów wpływu fi-
lozofii jego wielkiego ojca Rudolfa, twórcy etycznego ak-
tywizmu w ramach szerszego nurtu filozofii życia, na 
stanowisko syna, ugruntowującego podstawy swojej 
ekonomii w szerszym kontekście nauk. (ii) Ludwig Er-
hard także akcentuje wolność jako naczelną wartość dla 
modelu człowieka w jego koncepcji, z tym, że rozróżnia 
dwa jej rodzaje: „wolność od” oraz „wolność do” interpre-
towane jako Erhardowska „źródłowa wolność”. W tym 
drugim znaczeniu, „wolności do” występuje nieodłączny 
związek z odpowiedzialnością, czyniąc z tej pary war-
tości jakby rodzaj prawa natury. (iii) Friedrich A. von 
Hayek z kolei, niebędący ordoliberałem sensu stricte, 
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stawia na indywidualną wolność jako najwyższą war-
tość. Odpowiedzialność jednostki natomiast jest instru-
mentalna w stosunku do własnej wolności w ramach 
społeczeństwa.

Pozostają jeszcze do rozważenia trudności wdroże-
niowe polityki ordoliberalnej. Jak się wydaje, mają one 
przyczynę w sferze politycznej. Istnieje narastający roz-
łam pomiędzy współcześnie istniejącą formą demokracji 
masowej, wspartej władzą massmediów, które w imię 
zasady permanentnej aktywności stymulują i nadzo-
rują władzę państwa nad gospodarką a ordoliberal-
nym założeniem postulującym samoograniczanie wła-
dzy państwa w kształtowaniu porządku gospodarczego. 
Rynkowy proces przebiega przecież w ramach tworzo-
nych przez państwo zasad ustalających porządek. Jak 
ten dylemat ograniczającej, ale niezbędnej obecności 
państwa i narastającego wskutek rozbudzanych żądań 
i oczekiwań jego nadmiaru rozwiązać?

Niewątpliwie istnieje konieczność ustanowienia in-
stytucji o rozsądnych kompetencjach politycznych w ra-
mach organów państwa, która zadanie kształtowania 
polityki porządku przejmie na siebie. Taka jednostka 
musi być wolna od bieżących nacisków politycznych 
i biznesowych, zabezpieczona przed oddziaływaniem 
grup interesów, a jednocześnie w długim horyzoncie 
czasowym powinna spójnie i kompleksowo kształtować 
ramy porządku gospodarczego. Inspiracją do powołania 
takiego „centrum polityki ładu gospodarczego” (Zen-
trum der Ordnungspolitik) był wysunięty swego czasu 
przez Friedricha A. von Hayeka projekt przekształcenia 
wyższych izb parlamentów w organ sprawujący pieczę 
nad długofalową polityką gospodarczą. Aktualnie mo-
głaby to być agenda funkcjonująca przy Europejskim 
Systemie Banków Centralnych lub Trybunał Konsty-
tucyjny, o nieco większym zasięgu od istniejących. Nie 
trzeba specjalnie dodawać, że znalezienie takiego roz-
wiązania, wobec kryzysowych doświadczeń ostatnich 
dosłownie lat, staje się potrzebą chwili. Wiara w zbio-
rową mądrość rynku może bowiem zawieść oczekiwania 
po raz kolejny, a przez Euckena postulowane powiąza-
nie pryncypiów ordo z realnością gospodarczą wymyka-
jącą się spod wszelakiej kontroli być może stwarza bar-
dziej wiarygodną perspektywę na powrót w krainę nor-
malności.

Pryncypia koncepcji ordo według Waltera Euckena, 
znane już z opracowań będących pokłosiem wcześniej-
szych seminariów1, zostały tym razem nad wyraz grun-
townie przedyskutowane. Podłożem było sięganie do 
oryginalnych prac Euckena, a szczególnie inspirujące 
stały się przemyślane odniesienia do realiów współcze-
sności. Pogłębiona analiza konstytutywnych zasad ładu 
gospodarczego: sprawnie funkcjonujący system cen, 
prymat stabilności waluty, otwartość rynków, własność 
prywatna jako forma wytwarzania, wolność umów pod-
miotów gospodarczych, tychże podmiotów odpowiedzial-
ność materialna oraz stałość polityki gospodarczej, któ-
rą uczestnicy otrzymali, z pewnością zachęci do jesz-
cze głębszych studiów, własnych przemyśleń i dalszego 
przekazu. Tym bardziej, że zabrakło czasu na dłuższą 
refleksję nad pryncypiami regulatywnymi, też zresztą 
w poprzednich latach rozważanymi. Studiowanie kon-

1 Więcej zob. A. Czech: Walter Eucken jako twórca założeń ordolibera-
lizmu. „Biuletyn Naukowo-Informacyjny DOM EKONOMISTY”, PTE, 
Katowice 1999, nr 4/24, zwłaszcza s. 36-39; Idem: Repetytorium z ordoli-
beralizmu: sytuacja – twórcy – zasady. W: Gospodarka w obliczu globalizacji. 
Przegląd wybranych zagadnień. Red. K. Jędralska i L. Żabiński. PTE, Ka-
towice 2003, szczególnie s. 42-46. 

cepcji ordoliberalnej, tak jak każdej poważnej teorii eko-
nomicznej, przypomina drogę, której końca nie widać. 
Stanowi wartość samą w sobie, nie mówiąc o tym, że za-
wsze będą pojawiać się nowe zjawiska, z którymi stare 
idee i kiedyś udane rozwiązania trzeba zestawiać i kon-
frontować.

Dr. H.F. Wünschego obrona Erharda 
jako głównego autora Społecznej 
Gospodarki Rynkowej

Dr Horst-Friedrich Wünsche jest legendą vlothow-
skich seminariów. Był z ramienia Fundacji Ludwiga 
Erharda ich współtwórcą i niezmiennie także ich zna-
czącym realizatorem. Jego wykłady zrazu wprowadza-
ły w problematykę ordoliberalizmu2 i zawsze naświetla-
ły fenomen społecznej gospodarki rynkowej. Wychowa-
ny na seminarium u Friedricha A. von Hayeka, będą-
cy po studiach osobistym współpracownikiem Ludwiga 
Erharda, przejął tego ostatniego pogląd na gospodarkę, 
stając się z biegiem lat strażnikiem poprawności inter-
pretacyjnej jego myśli i dzieła. Szczególnie dotyczy to 
udanego wprowadzenia w życie koncepcji społecznej go-
spodarki rynkowej. Wrażliwość dr. Wünschego na tę 
kwestię dawała o sobie znać także i w tym roku.

Po pierwsze, wniósł sprzeciw wobec powszechnie 
przyjętego stanowiska, głoszącego, że koncepcja ordo-
liberalna była teoretyczną podstawą dla Erharda wizji 
i programu społecznej gospodarki rynkowej3, w szcze-
gólności zapożyczaniu założeń z prac Euckena. Argu-
mentacja była następująca: zasady będące ordoliberal-
nym ładem zostały w dojrzałej postaci ogłoszone dopiero 
w dziele pośmiertnym Grundsätze der Wirtschaftspoli-
tik w 1951 roku, podczas gdy społeczna gospodarka ryn-
kowa już dzięki determinacji Erharda trzy lata apliko-
wana była w praktyce. Ale nie arytmetyka lat była tu 
najważniejsza. Euckena zasady gospodarki oparte na 
konkurencji nie posiadały w najmniejszym stopniu wa-

2 Por. jego podział stanowisk liberalnych w Niemczech lat 30. i 40. 
XX wieku (A. Czech: Dziesiąte Seminarium „Społecznej Gospodarki Ryn-
kowej” Vlotho 2001. „Biuletyn Naukowo-Informacyjny DOM EKONO-
MISTY”, PTE, Katowice 2001, nr 1-2/27-28, s. 19). 

3 Takie stanowisko jest prezentowane w najbardziej dojrzałej 
w polskim piśmiennictwie publikacji, jaką jest monografia Piotra Py-
sza: Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospo-
darczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Walter Eucken 
(1891-1950)
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loru stosowalności. Były ogólnymi ramami porządku, 
których nie należało łamać. To jest niepodważalne do-
konanie fryburskiego lidera ordoliberałów. Ale nawet 
najefektowniejsza propozycja nie oznacza od razu im-
plementowania. Były wręcz przez Erharda uważane za 
czystą spekulację. Wprowadzenie teoretycznego progra-
mu w życie to droga trudna, wymagająca politycznych 
umiejętności i takie Erhard posiadał, czego dowodem 
jest sukces Społecznej Gospodarki Rynkowej.

Warto w tym miejscu zrobić dygresję dotyczącą spo-
sobu postępowania Erharda jako polityka gospodarcze-
go. Miał wyraźnie sprecyzowane etapy:

idea główna (Leitbild) → koncepcja →  
program polityczny.

W pierwszym etapie było miejsce na pryncypia wła-
ściwe dla danego obszaru, które są kluczowo ważne. 
W drugim, koncepcyjnym, następowało przeformuło-
wanie idei głównej w wolny od sprzeczności, operacyj-
ny system celów i reguł/zarządzeń, czyli zestaw koniecz-
nych przesłanek działania. Krok trzeci to konkretyza-
cja koncepcji do poszczególnych środków. Czyż nie była 
w tym nadzwyczajna prostota wiodąca do sukcesu w do-
bie, w której nikomu nie przyszło na myśl rozwodzić się 
o potrzebie zarządzania strategicznego?

Wracając do tematu, po drugie, myliłby się ten, kto 
chciałby – zdaniem dr. Wünschego – na tym rozróżnie-
niu poprzestać. Ludwig Erhard był nie tylko utalen-
towanym politykiem gospodarczym, ale także znaczą-
cym badaczem-naukowcem. Zaświadczają o tym choć-
by fragmenty biografii, będące fundamentem jego na-
ukowej postawy: 1919-1922 studium z zakresu Betrieb-
swirtschaftslehre u prof. Wilhelma Riegera w Norym-
berdze, 1922-1925 studia ekonomiczno-socjologiczne 
na Uniwersytecie we Frankfurcie zakończone promo-
cją doktorską u prof. Franza Oppenheimera, 1929-1942 
praca badawcza w Instytucie Monitorowania Gospo-
darki w Norymberdze, od 1942 członek Instytutu Ba-
dań Przemysłowych w Fürth i Berlinie. Zdobył wtedy 
dużą wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki, za co wyróż-

niony został w 1947 roku profesurą honorową Uniwer-
sytetu w Monachium. Jako polityk dał się poznać do-
piero po zakończeniu wojny. Zaczął od nieudanego kie-
rowania ministerstwem gospodarki Bawarii 1945-1946; 
w latach 1947-1948 przez 6 miesięcy był przewodniczą-
cym specjalnej grupy ds. pieniądza i kredytu, następnie 

do 1949 roku dyrektorował Zarządowi Gospodarki Zjed-
noczonych Stref. Obydwa stanowiska wymagały koope-
racji z dowództwem sił okupacyjnych. Spektakularnym 
osiągnięciem był urząd federalnego ministra ds. gospo-
darki sprawowany nieprzerwanie w okresie 1949-1963; 
trzyletni okres federalnego kanclerstwa 1963-1966 to 
już na przekór najwyższej funkcji raczej schyłek poli-
tycznej kariery. Ale wbrew intencjom wykładowcy, to 
zaangażowanie polityczne uczyniło z nazwiska Erharda 
synonim społecznej gospodarki rynkowej.

Czym wreszcie jest, po trzecie, społeczna gospodar-
ka rynkowa według Erharda? W sposób dobitny powtó-
rzone zostały założenia koncepcji i jej cele. Wypada naj-
pierw przypomnieć, czym jest „społeczne” w gospodar-
ce rynkowej według stanowisk skrajnych. Dla neolibe-
rała F.A. von Hayeka społeczną jest wolna gospodar-
ka rynkowa. Jednocześnie dla społecznego neoliberała 
– jak Wünsche określał Alfreda Müller-Armacka – go-
spodarka rynkowa może być społeczna poprzez podział. 
Dla Ludwiga Erharda obydwa stanowiska były nie do 
przyjęcia. Nigdy do zaakceptowania nie będzie możliwa 
wolna gospodarka rynkowa liberalistycznego piractwa 
z dawnych czasów ani także wolna gra sił rynkowych 
czy tym podobne frazy. Społecznie zobowiązana gospo-
darka rynkowa ma przywrócić każdej jednostce jej waż-
ność, docenić wartość jej osobowości i pozwolić rozporzą-
dzać wynikiem jej dokonań według jej woli i zamierzeń. 
Taki ma być wizerunek współczesnej gospodarki ryn-
kowej – zdawał się przekonywać. Jak do tego doprowa-
dzić? Trzeba przyjąć podstawowe cele gospodarczo-poli-
tyczne, którymi w Erharda społecznej gospodarce ryn-
kowej są: (i) pełne zatrudnienie, gdyż nikt nie powinien 
być wykluczony z gospodarczych procesów oraz każdy 
musi mieć dostęp do produkcji i rynku, (ii) stabilność 
wartości pieniądza, albowiem każdy musi sam zatrosz-
czyć się o siebie i oszczędności, które gromadzi nie mogą 
tracić na wartości. Wszystko inne – to konsekwencje 
przyjętych celów podstawowych.

Wychodząc z tak ustalonych kryteriów dokonał kry-
tycznego przeglądu publikacji poświęconych dziełu Er-
harda. O trzech, może najbardziej znaczących, trzeba 
tu wspomnieć. Pierwszą z nich jest znana w niemiec-
kiej przestrzeni językowej biografia Volkera Hentsche-
la Ludwig Erhard. Ein Politikerleben, (Olzog, Mün-
chen 1996), wobec której dr Wünsche zgłaszał wiele 
zastrzeżeń, podważających przez autora znajomość do-
konań Erharda, jak również jego osoby. W szczególno-
ści sprzeciw budziło mało przekonujące osadzenie Er-
harda wyłącznie na niwie politycznej. Z uznaniem za 
to wypowiadał się o biografii amerykańskiego history-
ka polskiego pochodzenia Alfreda C. Mierzejewskiego 
Ludwig Erhard. Der Wegbereiter der Sozialen Mark-
twirtschaft, (tł. z angielskiego z 2004 roku, Pantheon, 
München 2006), akceptując założenie autora, że Erhard 
w pierwszym rzędzie dążył do poprawy życia obywateli 
i jako wyraźnie satysfakcjonujące przypisanie mu miej-
sca w gronie intelektualistów, którzy prowadząc twór-
cze życie naukowe potrafią zachować dystans do gry in-
teresów i grup zawodowych. Erhard opowiadający się za 
konsumentem dlatego, że każdy obywatel jest także po 
części konsumentem, nie przyjmował politycznych kom-
promisów, by przypodobać się lub zdobyć czyjeś uzna-
nie. Znał życie, mechanizmy polityki i będąc w niej, za-
razem ją odrzucał, uważając myśl czy koncepcję za bar-
dziej wpływową od politycznych dążeń czy nawet prze-
mocy. Najnowszą publikacją, nad jaką wraz z prowa-
dzącym skupili się uczestnicy seminarium, była publi-

Ludwig Erhard 
(1897-1977)
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kacja Sahry Wagenknecht Freiheit statt Kapitalismus, 
(Eichborn, Frankfurt/M. 2011). Autorka jest czołowym 
reprezentantem niemieckiej sceny politycznej, przywód-
czynią Nowej Lewicy („Die Linke”), eurodeputowaną. 
W uwodzącym publicystycznie stylu, w walce o wzrost 
poparcia dla swojej partii, nawiązała do postulowane-
go dobrobytu dla wszystkich pisząc, że niemiecka po-
lityka gospodarcza wiele zawdzięcza Alfredowi Müller- 
-Armackowi oraz Walterowi Euckenowi, intelektualnym 
ojcom społecznej gospodarki rynkowej, choć polityczne 
przeobrażenia wypracowanych przez nich zasad zwią-
zane są z nazwiskiem Ludwiga Erharda. Trudno zaak-
ceptować taką wykładnię, tym bardziej, gdy lewicowa 
polityk konkluduje, iż gdyby pierwotną ideę rynkowej 
gospodarki do końca przemyśleć, dochodzi się wprost do 
socjalizmu, w którym wysoce szanowana jest wydajność 
i konkurencja, nie żaden centralizm. W końcu jednak od 
kapitalizmu trzeba przejść do niezawoalowanej wolno-
ści. A Erhard? Zatrzymał się – zdaniem Wagenknecht 
– w pół drogi.

Z konieczności tylko hasłowy przegląd mocno nie-
raz kontrowersyjnych wydawnictw może będzie impul-
sem do kontynuowania dyskusji o możliwościach resty-
tucji społecznej gospodarki rynkowej w nowej scenerii 
gospodarczej i politycznej. Natomiast więcej o właści-
wych konturach i roli Erharda w społecznej gospodarce 
rynkowej, jak również wymogach, by w świetle wyzwań 
współczesności pozostawała w przypadku implemen-
tacji sobą, można przeczytać w najnowszej rozprawce 
dr. Wünschego4, którą uczestnicy seminarium otrzyma-
li jako lekturę na później.

Bezpieczeństwo energetyczne 
Unii Europejskiej

Zagadnienia integracji europejskiej były od samych 
początków częścią składową seminaryjnej tematyki. 
Z biegiem lat akcenty rozważań ulegały przesunięciom. 
Do bezpowrotnej przeszłości należy przegląd zagrożeń 
dla UE szykującej się do rozszerzenia na kraje Europy 
Środkowej. Obecnie prowadzone analizy za punkt wyj-
ścia przyjmują przestrzeń unijną jako całość, bez pod-
noszenia narodowych partykularyzmów, czasami domi-
nujących w dyskusji wewnątrz poszczególnych krajów 
członkowskich. Tak też jest w przypadku podejmowania 
tematu o dużym i nośnym znaczeniu, jakim jest bezpie-
czeństwo energetyczne Europy, co wydawało się szcze-
gólnie interesujące dla uczestnika przyzwyczajonego 
do nagłaśniania zagrożeń macierzystego kraju. Warto 
przybliżyć odmienny od stricte polskiego punkt widze-
nia. Trzeba zastrzec, że to zaledwie wprowadzenie do 
zagadnienia, które podczas seminarium było dziełem 
prof. Franza-Lothara Altmana, redaktora naczelnego 
magazynu „Osteuropa Wirtschaft” i pracownika nauko-
wego Uniwersytetu w Bukareszcie.

Unia Europejska to 7% ludności świata, która zuży-
wa 17% energii, co czyni z niej największego importe-
ra tej ostatniej. Zaopatrzenie Europy w energię jest du-
żym wyzwaniem i wśród przesłanek jego kształtowania 
w grę wchodzą czynniki nie tylko ekonomiczne. Przy-
pomniane zostały główne cele wpływające na kierunek 
i sposób troski o stan zaopatrzenia w niezbędną energię: 
(i) dywersyfikacja nośników energii, (ii) dywersyfikacja 
źródeł zaopatrzenia, (iii) oszczędność w zużyciu i sposo-

4 H.F. Wünsche: Ludwig Erhards Soziale Marktwirtschaft: ursprün-
gliche Absichten und aktuelle Bedeutung. Ludwig-Erhard-Initiativkreis, 
Fürth 2011, Heft 3. 

by racjonalizacji, (iv) rozwój energii odnawialnej, (v) od-
chodzenie od pomocy państwowych. Jak wielki to dla 
Europy problem, niech świadczą dane pokazujące, że 
dziś UE jako nośników energii zużywa: 41% ropy, 22% 
gazu, 16% węgla, 15% energii jądrowej i 6% energii od-
nawialnej. Ale uwidacznia się trend do zmiany tych pro-
porcji na rzecz wzrastania wagi gazu ziemnego. Poza 
tym, na dziś całość w dwóch trzecich pochodzi z wła-
snych zasobów i źródeł, jedna trzecia jest importowana. 
Przewiduje się, że w 2030 roku relacja ulegnie odwróce-
niu: jedna trzecia będzie zaspokajana własnymi źródła-
mi, dwie trzecie pochodzić musi z importu.

W dalszym ciągu, ze względu na wzrastające zna-
czenie, również ze względu na o połowę niż w przypad-
ku węgla mniejsze uwalnianie CO2 w spalaniu, podjęty 
został temat zaopatrywania Europy w gaz ziemny. UE 
w 50% zużywa gaz pochodzący z importu, w tym poło-
wa gazu importowanego to gaz rosyjski, reszta pocho-
dzi z Norwegii i Algierii. Prognoza na 2030 rok przewi-
duje 80% gazu importowanego, przy czym wyczerpane 
złoża norweskie zostaną zastąpione eksploatacją zaso-
bów szkockich. Dochodzi tendencja do wycofywania się 
z energii jądrowej, co ewidentnie zwiększa zapotrzebo-
wanie na gaz jako nośnik czystej energii. Stwarza to ko-
nieczność zwiększania importu, co może nastąpić po-
przez: 1) wzrost importu z Rosji, co oznacza zwiększenie 
znaczenia Gazpromu, spółki w której 51% udziałów po-
siada państwo, czyli UE zaopatruje się u quasi-monopo-
listy; jednak ta droga ma zalety: jest korzystna koszto-
wo i stwarza możliwości poszerzenia dostaw, 2) zwięk-
szenie dostaw gazu płynnego LNG; jest relatywnie droż-
sze, wymaga budowy specjalnych statków i portów, ale 
ma też korzyści: pozwala rozbudować rynek paliw gazo-
wych o dostawy z takich miejsc, jak Wenezuela, Indo-
nezja czy niektóre kraje Zatoki, 3) szukanie nowych do-
stawców i dróg dowozu: możliwości w/z Azji Centralnej, 
Iranu, Kuwejtu, Północnej Afryki.

Największą uwagę skupia rozwiązanie pierwsze. Ale 
są obawy związane z negatywnym image Rosji. Relacje 
cechuje niepewność. Przerwy w dostawach miały miej-
sce na przełomie 2006/2007 oraz w marcu 2008. Istnie-
ją politycznie trudne relacje z Ukrainą (brak zgodności 
co do kwoty długu i cen; wywieranie nacisków). Kierow-
nictwo Gazpromu (Aleksiej Miller) już w 2006 roku, gdy 
zaniepokojenie dostawami ujawniała Europa, wspomi-
nał o głodnych rynkach Azji (Chiny, Indie). W dodatku 
nie została ratyfikowana podpisana w 1994 roku Kar-
ta Energetyczna, której sygnatariuszami były zaintere-
sowane strony. W takich warunkach Gazprom prowa-
dzi politykę deregulacji i umacniania swojej pozycji na 
rynku unijnym. Wykupuje sieci kooperantów i pośred-
ników. W UK kupił sieć gazową Centrica. W Niemczech 
zwiększył swoją obecność w Wingas (Wintershell + Ga-
sprom) z 35 do 49% udziałów. Posiada też strategicz-
ny udział w E.ON’ie. We Włoszech zależnych w 80% od 
importu, 31% tej wielkości jest dostarczana przez Gaz-
prom. Na horyzoncie są dalsze cele zmierzające do osią-
gnięcia pozycji monopolisty.

Czy taka sytuacja nie jest zniechęcająca? Nie, gdyż 
wyszukuje się strony uzależniające Gazprom od UE. 
Gazprom na rynku unijnym sprzedaje 1/3 swojego su-
rowca, a otrzymuje 2/3 wpływów niezagrożonych bra-
kiem stabilności. To ważny czynnik zewnętrzny, ale 
zmienia się także sytuacja na rynku wewnętrznym. Zu-
życie energii w Rosji rośnie szybciej niż wzrasta jej pro-
dukcja, a to oznacza, że niezbędne są inwestycje w ob-
szarze wytwarzania energii oraz infrastruktury prze-
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mysłowej, by efektywniej energię wykorzystywać. Po-
wiązany ze stroną rosyjską E.ON szacuje, że konieczna 
będzie kwota 330 mld € do zainwestowania przez fir-
my unijne na tamtejszym rynku w najbliższych 25 la-
tach. Tak przedstawiona argumentacja ma wprowadzać 
nastrój pewności i długofalowej kooperacji. Przejawem 
tego jest Nordstream czy też „rura Schrödera”, jak się 
tę bezpośrednią dostawę potocznie nazywa. Przeja-
wem tego jest również projekt Southstreamu. Zagro-
żenie, jakie stanowi dla Nabucco oraz kontrowersje  
z tym związane, były wyczerpująco przedstawione pod-
czas spotkania.

Jak wobec tego wyglądają polskie interesy i obawy? 
Nie było żadnej wzmianki. Jedyny raz wymieniano Pol-
skę w kontekście rurociągu jamajskiego i zgodności bi-
lateralnych umów z prawem unijnym.

Dalsze wykłady, grupy robocze, 
wizyty

Nie wszystko można zawrzeć w sprawozdawczej re-
lacji. Podkreślić jednakże trzeba skrzący się mnóstwem 
najnowszych danych źródłowych wykład Ekkeharda 
Köhlera z Instytutu Waltera Euckena we Fryburgu/Br.  
naświetlający lekcje płynące z międzynarodowego kry-
zysu finansów i zadłużenia, a także zaktualizowana 
wersja wykładu prof. Thomasa Apolte (Uniwersytet 
w Münster) podejmującego tradycyjnie problematykę 
Unii Walutowej oraz polityki pieniężnej prowadzonej 
w krajach Euro w warunkach zmagania się ze skutkami 
kryzysu globalnego. Wreszcie Andreas Schirmer przed-
stawił realizowane cele i zadania Fundacji Ludwiga Er-
harda widziane przez pryzmat wyobrażeń Erharda na 
temat europejskiej polityki gospodarczej.

Integralnym składnikiem każdorazowego semina-
rium jest praca grupowa i referowanie jej wyników na 
plenarnych spotkaniach. Podczas 20. seminarium utwo-
rzonych zostało 6 zespołów, które opracowywały wystą-
pienia na następujące tematy: (i) Adam Smith i koncep-
cja ordoliberałów, (ii) historia myśli ekonomicznej jako 
podstawa dla społecznej gospodarki rynkowej, (iii) Al-
freda Müller-Armacka koncepcja społecznej gospodarki 
rynkowej, (iv) Ludwig Erhard i socjalistyczni adwersa-
rze, (v) socjalizm a społeczna gospodarka rynkowa. Pod-
stawą były przygotowane przez organizatora fragmenty 
opracowań naukowych i publicystycznych, podejmują-
ce lub skoncentrowane wokół tych zagadnień. Podsumo-
waniem merytorycznym seminarium był wykład prof. 
dr hab. Elżbiety Mączyńskiej, poświęcony tym razem 
kryzysowej sytuacji we współczesnej gospodarce w po-
jawiających się aktualnie znaczących publikacjach wy-
bitnych ekonomistów (Nouriel Roubini) oraz konieczno-
ści prowadzenia dalszych starań o tworzenie gospodar-
ki ładu w wymiarze globalnym.

Nieodłączną częścią składową seminarium jest wi-
zyta w siedzibie Fundacji Ludwiga Erharda w Bonn. 
Podczas tegorocznego pobytu miało miejsce spotkanie 
z wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Christianem 
Watrin, em. prof. Uniwersytetu w Kolonii, na którym to 
przejął w 1971 roku Katedrę Polityki Gospodarczej po 
Alfredzie Müller-Armacku. Przedstawił w skrócie insta-
lację i funkcjonowanie społecznej gospodarki rynkowej 
w Niemczech, przechodząc w trakcie dyskusji do rozle-
głych komentarzy odnośnie do aktualnej polityki spo-
łecznej, szczególnie demograficznej w obecnej Republice 
Federalnej. Nie trzeba dodawać, że z wypowiedzi wy-
łaniał się pesymistyczny obraz relacji społeczno-demo-

graficznych, w ślad za tym także gospodarczych współ-
czesnych Niemiec. W imieniu strony polskiej, dziękując 
za przyjęcie oraz prelekcję, dr Jerzy Małkowski wręczył 
Fundacji na ręce prof. Watrina nie byle jaki prezent: 
polski przekład słynnego Wohlstand für Alle5. Kolej-
nym ważnym punktem było zwiedzanie przebudowa-
nej w tymże roku wystawy na temat dziejów Niemiec 
w bońskim Muzeum Niemieckiej Historii, uwzględ-
niającej, w daleko większym stopniu niż to dotąd mia-
ło miejsce, dzieje wschodniej strefy okupacyjnej, prze-
mianowanej potem na NRD oraz syntezę czasu zjedno-
czenia. Wydawało by się, że to zwyczajna, momentami 
wręcz nudna wystawa, a każdy zwiedzający znajdował 
tam interesujące dla niego aspekty.

Zwieńczeniem dwadzieścia lat trwającego projektu 
była niemiecko-polska konferencja pt. „Społeczna go-
spodarka rynkowa i wyzwania współczesności”, która 
odbyła się 26.08.2011. Ale to już było osobne wydarze-
nie, które przyjdzie osobno omówić i z którego materiały 
zostaną opublikowane w kolejnej edycji książkowej Pol-
skiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej przy-
pominaniu i rozpowszechnianiu społecznej gospodarki 
rynkowej. Będzie więc okazja, by do nietracącego na ak-
tualności tematu po raz kolejny powrócić.

5 L. Erhard: Dobrobyt dla wszystkich. Od wydawcy: E. Mączyńska, 
przedmowa i naukowa konsultacja: P. Pysz, tł. rozdz.: E. Mączyńska – I; 
E. Gostomski – II, V, VII-IX, XIV, XVI; I. Janicka – III; J. Schulz – IV, VI, X. 
PTE, Warszawa 2011, s. 441. 
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Ilona Sznober

Z Prezydentem Katowic 
o inwestycjach

14 marca bieżącego roku w Sali 
Senackiej Rektoratu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, z ini-
cjatywy dr Elżbiety Zagórskiej, pra-
cownika Katedry Inwestycji i Nieru-
chomości, oraz studentów specjalno-
ści: Gospodarka Nieruchomościami 
koordynowanej przez Katedrę, odby-
ło się spotkanie z Prezydentem Kato-
wic Piotrem Uszokiem. Prezydento-
wi Miasta towarzyszyli: Maciej Bi-
skupski – Asystent Prezydenta, Mar-
tyna Fołta – stały współpracownik  
i Koordynator Projektów Artystycz-
nych Biura ESK 2016 Katowice 
i Piotr Zaczkowski, pełniący funkcję 
Koordynatora Merytorycznego Biura 
ESK 2016 Katowice.

Tematem przewodnim wystąpień 
były „Inwestycje w mieście” z konklu-
zjami dotyczącymi ich wpływu na 
rozwój rynku nieruchomości komer-
cyjnych w regionie. W swoim wystą-
pieniu Pan Prezydent przedstawił 
kluczowe realizowane i przewidziane 
do realizacji projekty oraz źródła ich 
finansowania, a współuczestnicy pa-
nelu charakterystykę programu Ka-
towice Europejską Stolicą Kultury 
2016, będącego jednym z najważniej-
szych projektów kulturalno-społecz-
nych w dziejach miasta.

Zwrócono uwagę na znaczącą 
zmianę wizerunku Katowic, które, 
przez wiele lat kojarzone z przemy-
słem ciężkim, obecnie postawiły na 
naukę i kulturę. Zaprezentowano 
kluczowe inwestycje, takie jak nowy 
gmach Muzeum Śląskiego, sala kon-
certowa dla Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia, Mię-

dzynarodowe Centrum Kongresowe, 
przebudowa ulic Mariackiej i Dwor-
cowej oraz Rynku, budowa Centrum 
Informacji Naukowej i Biblioteki 
Akademickiej UŚ i UE, nowa siedzi-
ba Wydziału Radia i Telewizji, ada-
ptacja budynku Domu Prasy na po-
trzeby Urzędu Miasta, adaptacja bu-
dynku przy ul. Wolności 12 na po-
trzeby Urzędu Stanu Cywilnego, bu-
dowa nowych oraz kompleksowa mo-
dernizacja istniejących dróg, przygo-
towania do rozpoczęcia przebudowy 

całego systemu komunikacji tram-
wajowej, uporządkowanie gospodar-
ki wodno-ściekowej, modernizacja 
„Spodka”, stadionu miejskiego przy 
ul. Bukowej, kąpieliska „Bugla”, 
Kampingu 215 w Dolinie Trzech Sta-
wów, oraz przygotowania do moder-
nizacji sali teatralnej Pałacu Mło-
dzieży

Przedstawiciele biura ESK opo-
wiedzieli o staraniach Katowic o ty-
tuł Europejskiej Stolicy Kultury 
2016 wskazując, iż kampania promu-
jąca Katowice miała na celu przeła-
manie wizerunku miasta przemysło-
wego w „miasto ogrodów”. Przedsta-
wiono efekty styczniowej Konferencji 
zorganizowanej przez Biuro ESK 
2016 Katowice, która dotyczyła sze-
roko pojętej rewitalizacji, w której 
uczestniczyli specjaliści z zakresu 
teorii rewitalizacji, planowania prze-
strzennego, urbanistyki, architektu-
ry, designu, rewitalizacji społecznej 
czy sztuki publicznej.

W części dyskusyjnej spotkania 
Pracownicy Katedry Inwestycji i Nie-
ruchomości oraz studenci mieli oka-
zję zadać Gościom pytania.
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Bezpośredni świadkowie życia księdza „widzieli, że 
był człowiekiem wielkiego zawierzenia i głębokiej re-
lacji z Bogiem”. Był normalnym, ale konsekwentnym 
człowiekiem – „w kontaktach był bardzo prosty”. Ce-
chowała go odwaga, a to dlatego, że wierzył w to, iż nie 
może się bać ten, kto zaufał Bogu, bo jedyne co znie-
wala to, według ks. Blachnickiego, lęk. Czasy w jakich 
przyszło mu żyć spowodowały, że kilkakrotnie otarł się 
o śmierć, ale każde wyjście z niebezpiecznej sytuacji 
było tylko potwierdzeniem jak bardzo był umiłowany 
przez opatrzność.

W obchodach 90. rocznicy jego urodzin udział wzię-
ły nie tylko władze uniwersyteckie i studenci, ale tak-
że przedstawiciele samorządu miasta oraz Instytutu 
Niepokalanej Matki Kościoła, członkowie Ruchu Świa-
tło-Życie i księża z abp. Damianem Zimoniem na czele. 
Uroczystość rozpoczęła się krótko po godzinie 16:00 fil-
mem pt. „Gwałtownik Boży”, wyreżyserowanym przez 
Adama Kraśnickiego. Przedstawiane w nim kolejne 
wydarzenia z życia ks. prof. Franciszka Blachnickiego 
nieraz wzruszały, ale też i rozśmieszały. Wypowiedzi 
osób bezpośrednio związanych z księdzem pozwalały 
dokładnie odtworzyć to, co działo się za życia profesora, 
dawały możliwość odczucia, że to wszystko jest nadal 
aktualne i że jest to „święty naszych czasów”. Następ-
nie głos zabrał ks. dr Adam Wodarczyk (Moderator Ge-
neralnego Ruchu Światło-Życie, postulator procesu be-
atyfikacyjnego Sługi Bożego ks. prof. Franciszka Blach-

nickiego), który wygłosił wykład pt. „Ks. prof. Fran-
ciszek Blachnicki – Ślązak, który zmieniał świat”. To 
właśnie on z pewną stanowczością stwierdził, iż „posia-
da pewność moralną, że Ks. Franciszek prowadził życie 
święte”. Na zakończenie uroczystości, odbywających się 
na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego, odsłonięto ta-
blicę, która zawisła na murach tegoż budynku. W obec-
ności zaproszonych gości ks. arcybiskup Damian Zimoń 
dokonał jej poświęcenia. Moment ten upiększały sztan-
dary: harcerzy, z którymi młody Franciszek był tak 
związany, uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 oraz stu-
dentów Uniwersytetu Ekonomicznego (m.in. członków 
Koła Inicjatyw Studenckich). Pod pamiątkową tablicą 
z wizerunkiem duszpasterza złożono kwiaty. Uwieńcze-
niem obchodów 90. rocznicy urodzin Sługi Bożego ks. 
prof. Franciszka Blachnickiego była msza św. pod prze-
wodnictwem ks. abp. Damiana Zimonia w kościele Mat-
ki Bożej Bolesnej w Rybniku. Także jego słowa potwier-
dzają wielkość i świętość osoby księdza Blachnickiego. 
Ksiądz Blachnicki może być patronem nowej ewangeli-
zacji – stwierdził metropolita katowicki. Nie odbyło się 
również bez podziękowań, skierowanych do ks. Włodar-
czyka, bo to dzięki niemu rozpoczął się proces beatyfi-
kacyjny rybnickiego duszpasterza.

Ks. prof. Franciszek Blachnicki często powtarzał, 
że człowiek „nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak 
tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie” i on tak 
naprawdę żył, w tym całkowitym oddaniu Kościołowi 
i człowiekowi.

„Ślązak, który zmieniał świat”
Żaneta Bugdol

23 marca w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku odbyły się uroczystości upamiętnieniu 90. rocznicy uro-
dzin ks. prof. Franciszka Blachnickiego, sługi Bożego, założyciela Ruchu Światło-Życie. Jego postać jest w pewnym 
sensie związana z budynkiem uczelni, gdyż to właśnie w nim „wszystko się zaczęło”. 23 marca 1921 roku w mu-
rach tegoż budynku narodził się przyszły duchowny, kandydat na ołtarze.

Justyna Kowol

Społeczno-moralne problemy 
współczesnej rodziny 

Środowisko akademickie w Rybniku, a dokładniej 
działające przy ROND Koło Inicjatyw Studenckich pod 
opieką dr. Michała Kapiasa, postanowiło skupić uwagę 
na aspektach dzisiejszych rodzin: ich strukturze, za-
leżnościach między małżonkami, nagminnych kłopo-
tach z wychowaniem dzieci, a nawet patologiach wy-
stępujących wewnątrz nich, mówiąc ściślej – kryzysem 
współczesnej rodziny. Konferencja „Społeczno-moral-
ne problemy współczesnej rodziny”, która odbyła się  

8 kwietnia br. w gmachu budynku ROND-u Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach, została zorga-
nizowana przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej 
„WOM” w Rybniku, pod patronatem Starostwa Powia-
towego w Rybniku.

Przemówienia wygłosili przedstawiciele placó-
wek znajdujących się głównie w Rybniku, którzy bez-
pośrednio związani są z tematyką konferencji. Każdy  
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z prelegentów zaprezentował dany blok tematyczny; 
kolejno wystąpili: Stanisław Kogut (UJ): „Samozagła-
da: utrata świadomości naturalnej funkcji rodziny”, ks. 
dr Rafał Śpiewak (DA Rybnik): „Troska o rodzinę jako 
odruch samozachowawczy w globalnym kryzysie cywi-
lizacyjnym”, dr Michał Kapias (UE): „Defragmentacja 
rodziny jako przyczyna jej kryzysu”, Klaudia Grzesica- 
-Wolczyńska (PSOW): „Kryzys tradycyjnego modelu ro-
dziny oraz metody zaradcze przywracające jej pierwot-
ną funkcję w kontekście przeobrażeń gospodarczo-spo-

łecznych po 1989 roku na Górnym Śląsku”, ks. Piotr 
Gaworski (NZOZ): „Rodzina między religią, moralno-
ścią i psychologią”, Krzysztof Wręczycki (OPS): „Funk-
cjonowanie rodziny wieloproblemowej z perspektywy 
pracownika socjalnego”, Magdalena Koźlik (PCPR): 
„Media w rodzinie: ryzyko i bogactwo”, ks. dr Grzegorz 
Polok (UE): „Dorosłe dzieci alkoholików – rzeczywi-
stość i potrzeby. Spojrzenie z perspektywy środowiska 
akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach”, Joanna Marmol (PSOW): „Przejawy niedo-
stosowania społecznego u dzieci. Metody zapobiegania 
agresji”.

Jak wynika z powyższych. tematów, poruszono 
ogół problemów szeroko pojętego kryzysu współcze-
snej rodziny. Dostrzeżono poszczególne wady i zagro-
żenia, które w konsekwencji powodują poważne zmia-
ny w modelu tradycyjnej rodziny. Omówione zostały 
metody przezwyciężania istniejącego kryzysu.

Każdy z przybyłych gości otrzymał zestaw broszu-
rek, informatorów i przewodników dotyczących poru-

szanej problematyki. Ponadto, organizatorzy przygoto-
wali drobne poczęstunki dla uczestników. Wśród przy-
byłych na konferencję znaleźli się nie tylko nauczyciele 
i pedagodzy zajmujący się na co dzień dziedzinami po-
krewnymi z założeniami i funkcjonowaniem rodziny, 
ale również studenci i osoby starsze.

Całość zakończyła się debatą panelową pod tytu-
łem „W poszukiwaniu dróg prowadzących do rozwią-
zania kryzysu polskiej rodziny”, w której wzięli udział 
nie tylko lektorzy, ale również zgromadzeni. Zauważo-
no potrzebę ponownej debaty na w/w temat i dlatego 
też wyrażono nadzieję na zorganizowanie podobnych 
konferencji w przyszłości.
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Rekolekcje Da „Zawodzie”  
– Brenna Nowy Groń

Uwierzyłbyś, gdyby powiedziano Ci, że w siedem 
dni można zaplanować sobie całe życie? W dodatku re-
alizacja tego planu gwarantowałaby zaszczyty i hono-
ry, bogactwo i szczęście na zawsze. Niemożliwe, na-
iwne? A gdyby ten plan dałoby się zapisać na jednej 
kartce papieru? W jednym słowie? W lipcu grupa mło-
dych ludzi z Duszpasterstwa Akademickiego „Zawo-
dzie”, pod przewodnictwem ks. dra Grzegorza Poloka, 
w otoczeniu górskiej przyrody, na nowo przekonała się, 
jak na jednej kartce papieru wypisać wielkimi literami 
słowo BÓG i obrócić je w plan na życie.

Temat tegorocznych rekolekcji zwracał uwagę na 
to, jak ważne jest, aby głośno i bez wstydu świadczyć 
o swojej wierze, inspirując innych do codziennego, od-
ważnego życia według religii katolickiej. „Tam się-
gaj, gdzie głos nie sięga – czyli jak być autentycznym 
świadkiem Jezusa?” – w tym rekolekcyjnym haśle za-
warte jest podstawowe pytanie, wokół którego toczyły 
się nasze rozmowy i przemyślenia.

Każdy dzień poświęcony został innemu aspekto-
wi dawania świadectwa. Zaczęliśmy od podstaw. Je-
żeli mamy głosić Słowo Boże, trzeba je najpierw zna-
leźć. Dlatego rozmawialiśmy o nieustającej potrzebie 
czytania Pisma Świętego, jako warunku w budowaniu 
własnej tożsamości. Żeby móc uczyć, najpierw samemu 
należy pobierać nauki. Dlatego codziennie, podzieleni 
na mniejsze grupy, analizowaliśmy teksty, które miały 
pomóc nam zrozumieć, jak stać się pełnowartościowym 
człowiekiem i chrześcijaninem. Będąc szczęśliwymi, 
spełnionymi i świadomymi swojej tożsamości łatwiej 
nam będzie przekonać otoczenie, że wiara się opłaca 
i niczego nie odbiera, a tak wiele oferuje.

Jako uczniowie Jezusa, nie możemy być oderwani 
od spraw tego świata, marzyć o metafizycznych dozna-
niach i gardzić współczesnością. Tam, gdzie widzimy 

zgorszenie i piętrzące się problemy powinniśmy do-
strzec wyzwanie. Nie chować egoistycznie wiary dla 
siebie, ale zarażać nią otoczenie, a przynajmniej dawać 
jej wyraz w najprostszych sytuacjach. Dlatego rekolek-
cje to nie ascetyczne trwanie na klęczkach, z różańcem 
w ręku przez długie godziny, to żywy przykład jak żyć 
z Jezusem w prozaicznych czynnościach.

Co dnia każda grupa miała do wykonania inne za-
danie. Jedni przygotowywali posiłki, drudzy organizo-
wali rozrywkowe wieczory, jeszcze inni aranżowali czas 
na modlitwę i pomagali podczas Mszy Świętej. Wielu 
z nas powraca co roku na te rekolekcje, ponieważ tęsk-
ni za życzliwą atmosferą i ciekawym, radosnym towa-
rzystwem. Chodząc górskimi ścieżkami, mocząc stopy 
w lodowatej Brennicy, grając w karty do samego rana 
można rozmawiać o wszystkim: zwykłych błahost-
kach albo o Bogu i sprawach, które nas trapią. Tabu 
nie istnieje. Wielkim oparciem był dal nas ks. dr Grze-
gorz Polok, który nie bał się tłumaczyć nam najbar-
dziej zawiłych i problematycznych spraw. To wszystko 
dało nam poczucie wspólnoty, która daje siłę, pozwala 
na uczenie się od siebie, utrzymanie trwałości i inten-
sywności wiary ogółu, nawet jeśli poszczególne ogniwa 
chwilowo przygasają.

Ważnym punktem wyjazdu była Droga Krzyżowa, 
podczas której przedstawiono nam kilka sylwetek ka-
tolików, z różnych stron świata, którzy cierpieli lub od-
dali życie za wiarę. Zdystansowanie wobec własnych 
problemów z przyznawaniem się do Jezusa względem 
problemów i odwagi tych ludzi obudziło w nas trochę 
wstydu za siebie, ale więcej podziwu i uznania dla nich. 
Bycie inspirującym i pełnym pasji katolikiem ozna-
cza najpierw bycie świadomym siebie, własnej historii 
i osobowości człowiekiem. Dlatego na spotkaniach roz-
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ważaliśmy tematy związane z szeroko rozumianą mi-
łością – do Boga, siebie samego i innych, czy też lęka-
mi cywilizacyjnymi, takimi jak lęk przed samotnością, 
brakiem akceptacji.

Rekolekcje to cudowny czas, który daje nam wska-
zówki jak odnaleźć się w świecie i nie zatracić warto-
ści, które ukształtowały nasze osobowości. Tak często 
wiara bywa utożsamiana z zakazami i ograniczeniami. 
Tymczasem ona wręcz uczy nas jak zabiegać o wolność 
– w wyznawaniu i wyrażaniu swoich poglądów, mimo 
że nie zawsze są zgodne z zasadami popkultury.

Głoszenie wiary nigdy nie powinno skupiać się na 
pouczaniu i narzucaniu innym pewnej, nawet najwła-
ściwszej, drogi. Rzeczywistość, która często i niespra-
wiedliwe wystawia katolików na pośmiewisko, drwiąc 
z ich konserwatywności, wymaga od nas odważnego 
manifestu wiary. Nie oznacza to dla nas paradowania 
w centrach naszych miast z transparentami wykrzy-
kującymi „KOCHAM PANA”, ale śmiałe realizowa-
nie swojego planu na życie według przykładu jaki dał 
nam Chrystus. Bycie uczniem to podążanie za Jego 
śladami.

To prawda, że nie jesteśmy w stanie dokładnie za-
planować przyszłości. Stawiając jednak Boga na pierw-
szym miejscu, obiecujemy Jemu i sobie, że obojętnie jak 
nasze aspiracje zawodowe i życiowe będą się kształto-
wać, zawsze w podążaniu za nimi będziemy się kiero-
wać miłością i nauką chrześcijańską. „Jeśli Bóg jest na 
pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym 
miejscu” – św. Augustyn.

(J.W.)

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE
„Zawodzie” przy Uniwersytecie Ekonomicznym

ks. dr Grzegorz Polok 
ul. 1 maja 52, 40-287 Katowice tel. 0-32-72-40-276

e-mail: wnmp@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.ue.katowice.pl/da

Duszpasterstwo akademickie jest dla mnie wspólnotą młodych ludzi, którą przenika Boża obecność. Nasza modlitwa, nasze 
spotkania dodają mi wiary i chęci do działania. Ponadto, Duszpasterstwo jest fantastyczną przygodą. Razem z przyjaciółmi, 
których dzięki tej wspólnocie zyskałam, śpiewamy, tańczymy, spędzamy radośnie czas, wspieramy się wzajemnie. Jestem 
i będę Bogu wdzięczna za dar, jakim jest możliwość należenia do Duszpasterstwa akademickiego.

Renata

Duszpasterstwo akademickie, jako wspólnota ludzi o wspólnym celu, złożona z jakże różnych osobowości, jest dla mnie 
jedną z najcenniejszych spraw w moim życiu. Przyjaźnie jakie zawarłem dzięki duszpasterstwu i które oparte są w wiel-
kiej mierze na Bogu dodają sił w codziennym życiu. Bez ludzi, bez słów, które wspierają i które motywują do działania 
wiem, że ciężko byłoby mi żyć według zasad, które jako chrześcijanin chcę wyznawać. Ponadto cieszę się, gdy mogę słu-
żyć drugim osobom, a w duszpasterstwie akademickim jest mnóstwo okazji do tego, by swoim czasem, swoim talentem 
dać kawałek siebie komuś – a przez to Bogu. Cotygodniowa modlitwa, spotkanie tematyczne, wieczorne rozmowy przy 
herbacie wśród wspaniałych ludzi, traktuję jako wielki dar Boga, który uczy mnie życia z pasją i iskrą w oku.

Janusz
Zapraszamy od poniedziałku do czwartku

Msza św. akademicka
godz. 7.30

(krypta kościoła Opatrzności Bożej, przed Mszą Św. okazja do spowiedzi)

Ośrodek DA „Zawodzie” znajduje się na I piętrze domu katechetycznego  
(za kościołem pw. Opatrzności Bożej w Katowicach, obok Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego).

Grupa DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
zajęcia terapeutyczne poniedziałek godz. 17.00

Spotkania absolwentów
drugi poniedziałek miesiąca godz. 20.00

Spotkania modlitewne modlitwa  
spontaniczna połączona ze śpiewem
wtorek – godzina 19.15

Grupa wsparcia DDA
pierwsza środa miesiąca
godz. 19.15

Spotkania z cyklu 
„Jak wierzyć? jak żyć? ABC wiary”
czwartek – godz. 19.15
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Międzynarodowa  
szkoła zimowa

Szkoła zimowa zorganizowana została we 
współpracy z Uniwersytetem im. Tomasza Baty 
w Zlinie oraz Uniwersytetem Technicznym w Ko-
szycach. Warsztaty prowadzili wykładowcy wszyst-
kich trzech uczelni partnerskich. Uczestnikami 
warsztatów byli doktoranci, młodzi naukowcy 
i studenci interesujący się zagadnieniami rynków 
finansowych. Warsztaty umożliwiły wymianę wie-
dzy, poglądów i doświadczeń w zakresie zarządza-
nia ryzykiem inwestycyjnym, a także poznanie 
użyteczności metod wykorzystywanych w krajach 
Grupy Wyszehradzkiej do zarządzania nim w sek-
torze przedsiębiorczości. Wymiana poglądów za-
warta w opracowaniach projektu warsztatów wy-
kazała, że w czasie kryzysu finansowego przedsię-
biorstwa nie poradziły sobie z zarządzaniem ry-
zykiem na rynku FOREX i w rezultacie w latach 
2008-2009 poniosły znaczne straty. Autorzy pro-
jektu szkoły zimowej założyli, że szczegółowa ana-
liza efektywności różnych metod stosowanych na 
rynku FOREX może posłużyć do opracowania ma-
teriałów informacyjnych dla przedsiębiorców oraz 
przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw w krajach Grupy Wyszehradzkiej 
na tle podmiotów w pozostałych krajach Unii Eu-
ropejskiej.

Uczestnicy przygotowali multimedialne pre-
zentacje materiałów szkoleniowych. Korzysta-
li też z Internetu w celu przeprowadzenia rzeczy-
wistych transakcji na rynku Forex. Bezpośredni 
dostęp do instrumentów inwestycyjnych na ame-
rykańskim rynku walutowym pozwolił im na oce-

nę skutków wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Na 
podkreślenie zasługuje zdobyte doświadczenie 
związane z zastosowaniem wielkości makroeko-
nomicznych gospodarki amerykańskiej do inwe-
stowania na rynku walutowym, pilotowane przez 
magistra Wojciecha Zemburę – pracownika Ka-
tedry Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach. Artykuły zaprezentowane przez 
uczestników szkoły zimowej zostały zebrane i wy-
drukowane w Wydawnictwie Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach.

Zajęcia odbywały się w blokach teoretycznych 
oraz praktycznych. Uczestnicy pogłębili wiedzę 
o działaniu rynków finansowych, metodach pro-
gnozowania ich zmienności, a także analizowali 
lokalne warunki inwestowania na rynku FOREX. 
Poddali pod dyskusję skuteczność i efektywność 
metod inwestycyjnych na tym rynku. Wieczora-
mi, podczas sesji praktycznych, mieli możliwość 
sprawdzenia własnych umiejętności inwestycyj-
nych. Zagwarantowane, dobre warunki lokalowe 
przyczyniły się do sprawnej realizacji przygotowa-
nego programu Szkoły.

W końcowej ankiecie ewaluacyjnej uczestni-
cy warsztatów wystawili organizatorom bardzo 
wysoką ocenę. Wymiana doświadczeń przyniosła 
rezultaty w postaci lepszego rozpoznania kierun-
ków i metod kształcenia w państwach Grupy Wy-
szehradzkiej. Nawiązane kontakty dydaktyczne 
powinny w przyszłości owocować większą współ-
pracą naukową.

Irena Pyka

Od 14 do 18 grudnia 2010 r. w Hotelu Skalite w Szczyrku zorganizowana została międzynarodowa szkoła zimowa 
współfinansowana ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Problematyka warsztatów doty-
czyła metod i strategii przeprowadzania transakcji na rynku FOREX. Głównym koordynatorem przedsięwzięcia był 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
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Artykuł pt. „Drivers of Trust in Relatio-
nal Service Exchange: Understanding the Im-
portance of Cross-Cultural Differences”, które-
go współautorem jest dr M. Komor (Wydział Za-
rządzania) został wyróżniony przez międzyna-
rodowe Jury nagrodą, na odbywającej się 30.06- 
-3.07.2011 w Columbus, Ohio, USA – konferencji  
pt. „20th Annual Frontiers in Service”, za jeden 
z pięciu najlepszych artykułów opublikowanych 
w 2010 roku w czasopiśmie „Journal of Service 
Research”.

Publikacja jest wynikiem badan prowadzo-
nych w jedenastu krajach świata w ramach mię-
dzynarodowego projektu badawczego pt. „Cross-
cultural trust” przez członków zespołu badawc-
zego, w którego skład wchodzą wchodzą naukow-
cy z: University of Maastricht (Holandia), Techni-
cal University of Munich (Niemcy), University of 
Bayreuth (Niemcy), University of Texas at El 
Paso (USA), Indian Institute of Management (In-
die), Mahidol University Bangkok (Tajlandia), 
City University of Hongkong (Chiny), Thunder-
bird School of Global Management (USA).

Czasopismo – „Journal of Service Research” 
wydawany przez Sage Publications, recenzowany 
w procedurze Peer-Review, należy do najbardziej 
prestiżowych i wiodących czasopism naukowych 
z zakresu sektora usług, na łamach którego publi-
kowane są artykuły naukowe i biznesowe zawie-
rające najnowsze analizy wyników badań oraz 
trendy światowych zmian w nowoczesnej gospo-
darce opartej na sektorze usług. Amerykańskie 
czasopismo znajduje się na tzw. liście filadelfij-
skiej czasopism (ISI Master Journal List) o współ-
czynniku JQ2 (8,39) oraz IF (1,67).

Pełny opis bibliograficzny artykułu: Schu-
mann J.; Wangenheim F. v.; Stringfellow A.; Yang 
Z.; Praxmarer S.; Jiménez F.; Blazevic V.; Shan-
non R.; Shainesh G.; Komor M.: Drivers of Trust 
in Relational Service Exchange: Understanding 
the Importance of Cross-Cultural Differences. 
“Journal of Service Research”, Nov2010, Vol. 13, 
Issue 4, p. 453-468.

(M.B.)

Artykuł dra M. Komora 
wyróżniony nagrodą w USA
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Artur Ochojski, Marcin Baron

Środkowoeuropejska  
Przestrzeń Badawczo-Rozwojowa
– współtworzymy i promujemy

Przegląd wyników, jakie osiągane są przez gospo-
darkę europejską od kilku lat nie potwierdza rozta-
czanej przed nią wizji innowacyjności ani silnej po-
zycji konkurencyjnej w wymiarze globalnym. Doku-
ment Europa 2020, który od 2010 roku stał się ofi-
cjalną strategią na rzecz inteligentnego i zrówno-
ważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecz-
nemu zakłada, że w wyniku dynamicznego rozwoju 
rozbudzony zostanie innowacyjny potencjał Europy, 
powodując poprawę wyników edukacyjnych oraz ja-
kości i osiągnięć instytucji edukacyjnych. Co więcej, 
wskazuje się na pełniejsze spożytkowanie ekono-
micznych i społecznych korzyści, jakie niosą badania 
naukowe i innowacje. Odpowiednia polityka prowa-
dzona na poziomie regionalnym, krajowym i wspól-
notowym prowadzić powinna do stworzenia nowych 
produktów i usług, które wpływać mają w sposób 
trwały na zwiększenie wzrostu gospodarczego, za-
trudnienia oraz rozwiązywanie problemów społecz-
nych. Szczególnie w perspektywie naszej lokalizacji 
geograficznej i usytuowaniu w Europie Środkowej 
warto myśleć o zdefiniowaniu naszej regionalnej po-
zycji strategicznej.

Od pomysłu do sieci

W 2008 roku w nieformalnej sieci uniwersytec-
ko-binzesowej rozpiętej w czterech transgranicznych 
regionach Czech, Polski i Słowacji (Moravskoslez-
ský kraj, województwo śląskie, Zlínský kraj i Žilin-
ský kraj), zrodził się pomysł utworzenia „wspólnej 
przestrzeni” – nazwanej później Środkowoeuropej-
ską Przestrzenią Badawczo-Rozwojową (CERADA  
– Central European Research and Development 
Area). Pomysł ten został rozwinięty, przedstawiony 
i zaakceptowany jako zgłoszenie konkursowe 7 Pro-
gramu Ramowego, tym samym, utworzenie Środko-
woeuropejskiego Obszaru Badań i Rozwoju pod na-
zwą CERADA stało się rzeczywistą „ofertą” skiero-
waną do firm, wyższych uczelni oraz polityków. 
Przyjęto, że w nowoczesnej gospodarce uprzemy-
słowionych regionów niezbędne jest uzyskanie 
efektu synergicznego w rozwoju poprzez procesy 
sieciowania i uczenia, jakie zachodzą w firmach 
oraz w ich szeroko rozumianym środowisku insty-
tucjonalnym.

Projekt CERADA

Utworzenie przestrzeni instytucjonalnej, a co za 
tym idzie rozwój współpracy w zakresie badań i roz-
woju w wymiarze ponadgranicznym w środkowoeu-
ropejskich państwach członkowskich UE, można 
nazwać kluczowym założeniem projektu CERADA. 
Warto doprecyzować, że słowo „przestrzeń” jest tu ro-
zumiane jako zbiór wzajemnych powiązań pomiędzy 
terytorium, ludźmi i możliwościami, które realizowa-
ne są dzięki wspólnym działaniom i uzgodnionym od-
dolnie celom. Tym samym, rozpoczęto działania pi-
lotażowe ukierunkowane na sektory przetwórstwa 
materiałowego, przemysłu samochodowego i lotnic-
twa w czterech regionach administracyjnych.

Podmioty skupione wokół sieci partnerów pro-
jektu przygotowały podstawę koncepcyjną i instytu-
cjonalną dla utworzenia Środkowoeuropejskiego Ob-
szaru Badań i Rozwoju. Mechanizm jej kreowania 
przedstawia rysunek.
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Przyjęciu wizji CERADA towarzyszyło sformuło-
wanie pięciu procesów realizowanych przez projekt  
w ramach jego pakietów działań (WP – work pac-
kages) i produktów (D – deliverables). Działaniom 
z nimi związanym towarzyszyły różne ścieżki wspar-
cia rozwoju w ramach ponadregionalnej platformy 
CERADA. 

Finalnym zabiegiem, zrealizowanym dzięki do-
świadczeniom fazy pilotażowej, stało się sformułowa-
nie Planu wspólnych działań dla Środkowoeuropej-
skiego Obszaru Badań i Rozwoju. Warto podkreślić, 
że Plan został sformułowany w wyniku spotkań gro-
madzących nie tylko uczestników konsorcjum, ale 
także podmioty, które weszły w jego sieci partner-
skie.

Plan wspólnych działań stał się wypracowaną 
przez uczestników CERADA ofertą zawierającą spój-
ny z uwarunkowaniami europejskimi i wyzwaniami 
regionalnymi pakiet celów i towarzyszących im pro-
jektów gotowych do wdrożenia.

Przyszłość = CERADA + TRITIA + …

Warto podkreślić, że realizacja wizji CERADA 
nie jest kwestią opracowania samego Planu. Fak-
tyczny sukces CERADA zależy od stworzenia klima-
tu „tygla”, w którym ludzie spotykają się i wchodzą 
w interakcję w trakcie wielo- i dwustronnych relacji 
o zróżnicowanym charakterze: biznesowym, społecz-
nym, motywacyjnym, naukowym itd. Jest to bezpo-
średnia reakcja na silną fragmentację działań w re-
gionach CERADA. Stąd utworzenie solidnej „oferty” 
CERADA przez wiodące regiony: Moravskoslezský 
kraj, województwo śląskie, Zlínský kraj i Žilinský 
kraj, ma kluczowe znaczenie dla przekonania graczy 
zewnętrznych do przyjęcia koncepcji CERADA. Na-
leży uznać ją za pierwszy krok w kierunku otwarcia 

na dalsze inicjatywy w Europie Środkowej. Ideą, któ-
ra powinna przyświecać inicjatorom CERADA jest 
utworzenie wspólnej „własności” CERADA, przede 
wszystkim w czterech regionach kluczowych, a na-
stępnie – w różnych lokalizacjach w Europie Środ-
kowej.

Działania, które obejmują kluczowe obszary 
„oferty” CERADA na najbliższą przyszłość zostały 
szczegółowo opisane w publikacji dostępnej na stro-
nie www.cerada.org.

Uczestnictwo Katedry Badań Strategicznych 
i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach w opisywanym przedsięwzięciu nie tylko 
polegało na budowaniu instytucjonalnej sieci powią-
zań, ale przede wszystkim na prowadzeniu prac ana-
lityczno-programowych. Raporty dotyczące mapo-
wania regionalnego potencjału, analizy regionalnej 
podaży działalności B+R, metodologia prac projek-
tu, Plan wspólnych działań oraz finalna publika-
cja projektu są bezpośrednim wkładem autorskim 
w prace nad przestrzenią CERADA. Prace zreali-
zowane w ramach konsorcjum projektu 7. Progra-
mu Ramowego są jednym z kluczowych elementów 
tworzących instytucjonalne zaplecze dla powstają-
cego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Te-
rytorialnej TRITIA, łączącego Moravskoslezský 
kraj, województwo śląskie, województwo opolskie 
i Žilinský kraj.
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Z wizytą w kraju tysiąca jezior.
Międzynarodowe spotkanie  
bibliotekarzy w Tampere

Anna Konieczko, Gabriela Matyjaszczyk, Antonina Pietrowska

Bibliotekarze Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach mieli okazję zdobyć nowe doświadczenia  
zawodowe podczas czerwcowego pobytu w Tampere  
University of Applied Sciences w Finlandii (TAMK)1.  
Korzystając z możliwości Programu Erasmus, Uniwer-
sytet ten zorganizował tydzień spotkań dla niebędą-
cych nauczycielami akademickimi pracowników euro-
pejskich uczelni wyższych.

Międzynarodowe warsztaty pn.: „My work in a mul-
ticultural working environment” odbyły się 13-17 czerw-
ca 2011 roku. Wzięli w nich udział przedstawiciele róż-
nych jednostek uczelnianych, między innymi działów 
współpracy z zagranicą, dziekanatów, biur karier oraz 
bibliotek. Ich międzynarodowy charakter potwierdza-
ła obecność osób z różnych krajów Europy: Czech, Fin-
landii, Grecji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, 
Węgier, Wielkiej Brytanii.

W programie tygodnia zaplanowano codzienne zaję-
cia interpersonalne, spotkania w specjalistycznych gru-
pach, jak również możliwość poznania kultury, tradycji 
i przyrody fińskiej. W ramach zajęć interpersonalnych 
zaoferowano interesujące wykłady i aktywne ćwicze-
nia poruszające tematykę integracji międzykulturowej, 
wartości i umiejętności efektywnej pracy w środowisku 
różnych kultur.

1 System szkolnictwa wyższego w Finlandii obejmuje dwa sek-
tory kształcenia – uniwersytety i politechniki. TAMK, należący do 
grupy politechnik, oferuje studia licencjackie i magisterskie dla około 
10 000 studentów.

Uczestnicy zostali podzieleni na cztery podgrupy 
w zależności od ich roli w rodzimej instytucji:
− International services,
− Student services,
− Library and information services,
− Communications services.

Każdy uczestnik miał możliwość wyrażenia wła-
snych opinii i podzielenia się doświadczeniami zawo-
dowymi oraz skonsultowania metodyki swojej pracy 
w wielokulturowym środowisku. Spotkania w grupach 
specjalistycznych przewidywały prezentację macierzy-
stych uczelni, dyskusje na tematy związane z wykony-
waną pracą oraz wymianę doświadczeń.

Pracownicy Biblioteki Głównej UE przedstawili 
działalność Uczelni, obecnej Biblioteki, jak też nowo po-
wstającego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki 
Akademickiej. Sesja biblioteczna była okazją do dysku-
sji z zagranicznymi kolegami o sprawach dotyczących 
procesów bibliotecznych, obsługi studentów i pracowni-
ków naukowych, zakupu księgozbioru oraz baz danych 
i ich udostępniania.

W ramach zajęć dla grupy pracowników bibliotek 
zaproponowano wizyty w bibliotekach: naukowych, 
branżowych oraz miejskich. Przewidziano zapoznanie 
się z organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki Tampere 
University of Applied Sciences. Jej działalność jest bar-
dzo ważną częścią kompleksu usług świadczonych dla 
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studentów i pracowników naukowych TAMK. Biblio-
tekę tworzy 10 jednostek rozmieszczonych w różnych  
budynkach Uniwersytetu. Głównymi użytkownikami są 
studenci, pracownicy i partnerzy TAMK, jednak należy 
podkreślić, że biblioteka jest również otwarta dla osób 
spoza tej Uczelni. Jej zbiory to zarówno kolekcja druko-
wana, jak i elektroniczna. Biblioteka zapewnia dostęp 
do ponad 100 000 książek, 650 tytułów czasopism, a po-
nadto do prac doktorskich, materiałów audiowizualnych 
oraz nut. Zasoby te można odszukać w wewnętrznej bi-
bliotecznej bazie danych o nazwie OMA. Z kolei zbiory 
elektroniczne (tysiące e-książek i e-czasopism) można 
znaleźć w portalu NELI (National Electronic Library 
Interface). W konsorcjum NELI uczestniczą biblioteki 
naukowe: uniwersytetów i politechnik oraz biblioteki 
publiczne. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla 
studentów i innych użytkowników, ponieważ portal ten 
pozwala na wyszukiwanie materiałów w kilku różnych 
bazach danych jednocześnie. Do e-zasobów można do-
trzeć za pośrednictwem komputerów podłączonych do 
sieci TAMK, jak też przez zdalny dostęp z komputera 
domowego, wpisując odpowiednie parametry logowa-
nia. Tematyka zbiorów odpowiada przedmiotom wykła-
danym w TAMK. Są to więc zasoby z zakresu: usług so-
cjalnych i opieki zdrowotnej, technologii, zarządzania, 
turystyki, hotelarstwa, gastronomii, leśnictwa, ochrony 
środowiska, mediów, sztuki wizualnej i muzyki. Istot-
nym elementem działalności biblioteki jest kształcenie 
kompetencji informacyjnych (information literacy) stu-
dentów i pracowników TAMK. W tym celu organizowa-
ne są warsztaty wyszukiwania informacji w dostępnych 
bazach danych, Internecie i innych źródłach informa-
cji. Na kształcenie kompetencji informacyjnych skła-
dają się:
− kursy umiejętności wyszukiwania informacji objęte 

programem nauczania dla studentów (podstawowe 
zagadnienia dotyczące systemu bibliotecznego i do-
stępnych zasobów),

− warsztaty indywidualne dla studentów – wyszuki-
wanie dostosowane do konkretnych potrzeb infor-
macyjnych związanych z pisaniem pracy dyplomo-
wej,

− warsztaty dla pracowników naukowych obejmujące: 
podstawowe informacje o systemie bibliotecznym, 
dostępnych bazach danych, wyszukiwanie informa-
cji/publikacji w dostępnych zasobach, w Internecie, 
warsztaty bibliograficzne, obsługę programów zapo-
biegania plagiatom.

Drugą z wizytowanych bibliotek naukowych była 
Tampere University Library, która proponuje literatu-
rę z zakresu nauk społecznych, ekonomii, organizacji 
i zarządzania, administracji i informatyki. Jest to biblio-
teka o wysokich standardach, oferująca między innymi 
– oprócz bogatego księgozbioru – nowocześnie wyposa-
żone pokoje, przystosowane zarówno do pracy indywi-
dualnej, jak i grupowej, rozmieszczone w łatwo dostęp-
nych miejscach stanowiska komputerowe z dostępem 
do katalogu, Internetu i baz danych oraz system Self 
Check, czyli urządzenie do samoobsługowych wypoży-
czeń książek.

Kolejną odwiedzaną jednostką był Police College of 
Finland, przy którym działa biblioteka branżowa, prze-
znaczona głównie dla studentów tej szkoły i policjan-
tów, gromadząca i udostępniająca specjalistyczną lite-
raturę z zakresu kryminologii, kryminalistyki, psycho-
logii, prawoznawstwa, ruchu drogowego, jak również 
dziedzin pokrewnych. Biblioteka ta stanowi przede 
wszystkim doskonałe zaplecze naukowe dla studentów 
oraz wsparcie dla badań policji.

Pozyskanie nowych doświadczeń umożliwiły tak-
że wizyty w Bibliotece Uniwersytetu Technologicznego 
w Tampere oraz w bibliotekach miejskich.

Gospodarze spotkania zadbali ponadto o poszerze-
nie wiedzy jego uczestników o Finlandii, organizując 
wycieczkę autokarową po Tampere szlakiem jezior, za-
bytków i innych ciekawych miejsc. W trakcie tygodnia 
przewidziano także zajęcia w malowniczo położonym 
ośrodku sportowo-rekreacyjnym Varala Sport Institu-
te. Były tam prowadzone warsztaty interpersonalne, 
a następnie uczestnicy zostali zmobilizowani do upra-
wiania sportu. Pod okiem instruktora uprawiali Nordic 
Walking, a po długim i aktywnym treningu mieli możli-
wość zregenerowania swoich sił w fińskiej saunie.

Zauważone ciekawostki
– polskie tłumaczenia książek fińskiej pisarki Tove 

Jansson w Muzeum Muminków w Tampere,
– biblioteki w pubach,
– biblioteki miejskie zorganizowane przy centrach 

handlowych.
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Na przełomie listopada i grudnia 2010 roku, w ra-
mach programu ERASMUS STT, dwie osoby z Biblio-
teki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach odbyły pięciodniowe szkolenie w Bibliotece Uni-
wersytetu Technicznego w Monachium (Technische 
Universität München – TUM). Termin pobytu (29.11-
3.12.2010) został zaproponowany przez stronę przyj-
mującą i przypadł na czas „Międzynarodowego Tygo-
dnia TUM” – imprezy promującej tamtejszą Uczelnię, 
a zarazem skupiającą przedstawicieli środowisk akade-
mickich ze wszystkich kontynentów.

Na „Tydzień” przybyło ok. 70 uczestników z 26 kra-
jów – głównie z Europy, ale także z Australii, Brazylii, 
Chile, Chin, Kolumbii, Japonii, Republiki Południowej 
Afryki, Singapuru i USA.

Organizatorzy spotkania zaoferowali dwa programy 
tematyczne – dla bibliotekarzy i dla pracowników Biur 
Współpracy Międzynarodowej, a także udział w mię-
dzynarodowej konferencji zorganizowanej przez IATUL  
(International Association of Technical University  
Libraries – Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek 
Uniwersytetów Technicznych). Zapewnili również cie-
kawy program towarzyszący, umożliwiający kontakt 
z bogatą kulturą Bawarii – kraju związkowego Nie-
miec, w którym odbywała się impreza.

Uniwersytet Techniczny w Monachium (używa-
jący tej nazwy od 1970 roku, wcześniej funkcjonujący 
pod mianem „Politechnika”) powstał w 1868 roku z ini-

cjatywy króla bawarskiego Ludwika II Wittelsbacha.  
Początkowo wykładano na nim nauki ścisłe i inżynieryj-
ne, potem profil nauczania poszerzył się o nauki przyrod-
nicze, społeczne, medycynę i ekonomię. Obecnie Uczel-
nia kształci około 23 tys. studentów (w tym mniej wię-
cej 20% słuchaczy z zagranicy) i zatrudnia łącznie po-
nad 6500 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 

Uwieńczeniem międzynarodowego spotkania była 
wspólna dyskusja oraz sprawdzian wiedzy o Finlandii. Na 
zakończenie uczestnikom wręczono certyfikaty udziału 
w International Week for Non-Teaching Staff.

Obserwacja zasad funkcjonowania bibliotek, nowo-
ści technologicznych, wykorzystania przestrzeni, jak 
również zapoznanie się z codzienną pracą fińskich biblio-
tekarzy przyczyniły się do zastanowienia się nad orga-
nizacją własnego warsztatu pracy oraz zastosowania 
pewnych rozwiązań praktycznych w macierzystych jed-
nostkach.

Uczestnicząc w dyskusjach o organizacji bibliotek, 
a także obserwując rozwiązania w bibliotekach nauko-
wych i publicznych w Tampere pod kątem bogactwa 
i dostępu do zasobów, jak też struktury zagospodarowa-
nia pomieszczeń, można zauważyć, że książnice mają 
ogromne znaczenie w systemie edukacji i szkolnictwa 
wyższego w Finlandii.

Pięć dni w Bibliotece  
Uniwersytetu Technicznego w Monachium

Janina Otrębska, Magdalena Zelewska

Biblioteka branżowa w siedzibie głównej TUM w Monachium. Widok ogólny
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420 profesorów) i pracowników niebędących nauczycie-
lami akademickimi. Plasuje się wysoko w rankingach 
uczelni zarówno niemieckich (w 2010 roku drugie miej-
sce), jak i światowych (58 miejsce w świecie i 16 w Eu-
ropie wg QS World University Rankings 2010). Warto 
dodać, że Biblioteka Uniwersytetu Technicznego w Mo-
nachium jest jedyną biblioteką uniwersytecką w Niem-
czech, która posiada certyfikat jakości ISO 9001.

Program biblioteczny „Tygodnia”, w którym bra-
ły udział przedstawicielki Biblioteki Głównej naszej 
Uczelni, zapewnił możliwość poznania systemu biblio-
teczno-informacyjnego TUM, w szczególności Działu 
Udostępniania Zbiorów, Działu Informacji Naukowej 
i Działu Public Relations.

Zbiory Biblioteki Uniwersytetu Technicznego 
w Monachium to 1,9 mln woluminów, 6 tys. tytułów 
czasopism bieżących, ok. 45 tys. dokumentów elektro-
nicznych (w tym 25 tys. rozpraw doktorskich i 10 tys.  
e-książek) oraz liczne elektroniczne bazy danych, w tym 
pełnotekstowe serwisy czasopism zagranicznych. Per-
sonel Biblioteki liczy 101 bibliotekarzy, 20 pracowni-
ków bez wykształcenia kierunkowego i 70 studentów. 
Studenci zatrudniani są na 9 godzin tygodniowo. Wy-
konują prace pomocnicze w tygodniu i stanowią obsa-
dę dyżurów w czasie weekendów, kiedy to etatowi pra-
cownicy mają czas wolny. Podobno bardzo sprawdza się 
nowy system organizacji pracy Biblioteki – tzw. team-
work. Pracownik z określonego działu spędza kilka go-
dzin tygodniowo w kilku innych działach, dzięki czemu 
zna zatrudnione tam osoby i specyfikę ich pracy. Inte-
gruje to personel Biblioteki i zapewnia możliwość ela-
stycznej polityki kadrowej.

Sieć biblioteczna TUM składa się z 10 bibliotek bran-
żowych, zlokalizowanych w Monachium oraz trzech 
okolicznych miejscowościach: Garching, Straubing 
Weihenstephan. Biblioteki te mają jedno centralne kie-
rownictwo z siedzibą w Monachium. Dyrekcji podlega-
ją cztery działy: Udostępniania, Usług Informacyjnych, 
Gromadzenia połączonego z Opracowaniem i Techniki 
Bibliotecznej. Każdy z nich świadczy zbiorcze usługi dla 
wszystkich bibliotek branżowych. Eliminuje to powie-
lanie działań w poszczególnych bibliotekach i zapewnia 
sprawną koordynację czynności bibliotecznych. Zrezy-
gnowano na przykład z wcześniejszej praktyki naby-
wania i opracowywania książek przez każdą z biblio-
tek branżowych z osobna, co zapobiega powtarzaniu się 

tytułów książek w poszczególnych bibliotekach i umoż-
liwia zakup większej liczby nowości wydawniczych 
w skali globalnej.

Nie trzeba się wybierać do biblioteki branżowej 
w innym kampusie, by skorzystać ze zlokalizowa-
nej tam pozycji. Dobrze zorganizowany transport we-
wnętrzny pozwala na dostarczenie książek do bibliote-
ki, w której były zamówione i późniejszy ich zwrot do 
placówki macierzystej. Czytelnicy mogą też korzystać 
z wypożyczeń spoza Biblioteki TUM i nie mają powodu, 
by narzekać na termin realizacji zamówień – według 
założeń zamówienie powinno być zrealizowane w ciągu 
dwóch tygodni, ale w praktyce czas sprowadzenia z te-
renu Niemiec często nie przekracza tygodnia, co pod 
tym względem czyni Bibliotekę TUM jedną z najszyb-
szych w kraju. W razie potrzeby ekspresowego sprowa-
dzenia pożądanej pozycji można korzystać z odpłatnego 
systemu dostarczania dokumentów – SUBITO.

Wizyta w Dziale Udostępniania wykazała, że Biblio-
teka TUM ma dobrze zorganizowany system cyrkula-
cji dokumentów. Podręczniki i inne książki podlegają-
ce udostępnianiu na dłuższy czas wolno wypożyczać na 
cztery tygodnie. Niezwrócenie książki we właściwym 
czasie grozi karą pieniężną i to niemałą – przykłado-
wo, za pierwsze upomnienie płaci się 7,5 euro, za dru-
gie – 10 euro, za trzecie – 25 euro, za czwarte – 35 euro. 
Z opłat tych zwolnieni są tylko pracownicy naukowi. 
Mają oni zresztą także inne przywileje. Po długich dys-
kusjach (nie było co do tego jednoznacznego stanowi-
ska) wydzielono księgozbiór, który mogą wypożyczać na 
dłuższy czas tylko pracownicy naukowo-dydaktyczni. 
Podobno zrobiono tak pod wpływem protestów kadry 
naukowej, wynikających z blokowania wielu książek 
przez ciągle wypożyczających je studentów. Pozosta-
li czytelnicy mają możliwość korzystania z zastrzeżo-
nych dla naukowców pozycji (o ile są wolne) tylko w ra-
mach tzw. krótkiego wypożyczania, tj. mogą je wziąć 
do domu na dwie godziny przed zamknięciem Bibliote-
ki i zwrócić do dwóch godzin po jej otwarciu następnego 
dnia. Zasada „krótkiego wypożyczania” dotyczy także 
wszystkich pozycji udostępnianych prezencyjnie, czyli 
w czytelniach. Czasopisma można wypożyczać, ale tyl-
ko roczniki archiwalne i to najdłużej na dwa tygodnie. 
Jeśli chodzi o liczbę materiałów bibliotecznych, które 
można mieć na koncie, to znów uprzywilejowani są na-
ukowcy – nie ma dla nich w tej kwestii ograniczeń, pod-
czas gdy dla innych czytelników wyznaczono limit pięć-
dziesięciu pozycji. Zarówno materiały do wypożyczeń, 
jak i do korzystania na miejscu wyłożone są na półkach 
według własnej klasyfikacji TUM i pozostają w wolnym 
dostępie.

Obok udostępniania tradycyjnego działa bardzo 
sprawny system skanowania na zamówienie materia-
łów ze zbiorów macierzystych – bezpłatny dla studen-
tów i pracowników naukowych Uczelni, odpłatny dla 
osób z zewnątrz. Można też zamówić digitalizację do-
kumentów sprzed 1900 roku, ale podobno korzysta z tej 
usługi niewiele osób.

W Bibliotece Uniwersytetu Technicznego w Mona-
chium trudno zobaczyć stacjonarny komputer – w cień 
odchodzą już czytelnie komputerowe, jako że użytkow-
nicy mają do dyspozycji Internet bezprzewodowy i przy-
chodzą z własnymi laptopami. W wyodrębnionych miej-
scach przestrzeni czytelnianej istnieją „podnoszone 
ściany” – płyty, które w razie potrzeby można unieść 
w górę i stworzyć dźwiękoszczelne pomieszczenie, w któ-
rym odbywają się zajęcia grupowe.

Jedna z czytelń biblioteki TUM
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Pobyt w Dziale Usług Informacyjnych Biblioteki 
TUM pozwolił na „podejrzenie”, w jaki sposób bibliote-
karze kontaktują się z użytkownikami w celu ułatwie-
nia im korzystania ze zbiorów. Praca w tym dziale roz-
kłada się na trzy płaszczyzny: informację fachową (in-
dywidualne wskazówki, jak i gdzie szukać w zbiorach 
materiałów z określonej dziedziny), informację central-
ną (szkolenia dla użytkowników) oraz przygotowanie 
materiałów dla mediów (opracowywanie treści strony 
internetowej, filmów informacyjnych, ulotek itp.).

Niedawno wprowadzoną formą kontaktu z czytel-
nikiem jest czat. W godzinach 9.00-16.00 dwóch dyplo-
mowanych bibliotekarzy pełni dyżur przy komputerze 
w celu udzielania odpowiedzi na pytania czytelników. 
Podobno odbywają oni przeciętnie ok. 20 rozmów w cią-
gu dnia, wyjaśniając użytkownikom wszelkie kwestie 
dotyczące metodyki poszukiwania materiałów i poru-
szania się po Bibliotece.

Sesje szkoleniowe dla grup czytelników mogą mieć 
charakter ogólny (podstawowy zasób wiedzy o zbiorach 
i usługach bibliotecznych) lub specjalistyczny (meto-
dyka poszukiwania materiałów z określonej dziedzi-
ny). Prowadzone są w formie szkoleń na miejscu lub 
e-szkoleń. Szkolenie stacjonarne dla początkujących 
studia trwa 1,5 godziny, dla piszących prace kończące 
określony etap studiów – 4 godziny (technika pisania 
prac i poruszania się po źródłach informacji). Spotka-
nie szkoleniowe obejmuje prezentację przeprowadzoną 
przez bibliotekarza, krótki film instruktażowy i około 
45 minut praktyki (słuchacze dzielą się na grupy, otrzy-
mują zadanie wyszukiwawcze, realizują zadanie i re-
ferują wynik). Biblioteka oferuje także szkolenia dla 

uczniów szkół średnich, którym szczególnie podoba się 
przygotowana dla nich komputerowa gra biblioteczna 
(po Bibliotece podróżuje w niej „robak Heinz”, którym 
tak trzeba pokierować, by wykonać określone zadanie 
związane z korzystaniem ze zbiorów). Oprócz szkoleń 
Biblioteka oferuje także film instruktażowy na stronie 
internetowej, ekrany informacyjne i ulotki – wszystko 
po to, by czytelnik nie czuł się w jej podwojach zagu-
biony.

Dział Public Relations (PR) zajmuje się szeroko ro-
zumianą promocją Biblioteki Uniwersytetu Technicz-
nego w Monachium, mającą na celu tworzenie jej pozy-
tywnego wizerunku w otoczeniu i zaskarbienie zaufa-
nia odbiorców do jej usług. Dwa podstawowe kierun-

ki pracy tego Działu to budowa pozytywnego wizerun-
ku Biblioteki w otoczeniu zewnętrznym (External PR) 
i w środowisku wewnętrznym (Internal PR). External 
PR ma dłuższą tradycję, jako że zorganizowane działa-
nia na tym polu zaczęły się przed sześcioma laty, nato-
miast Internal PR dopiero „raczkuje” – zespół do tych 
spraw został powołany w połowie 2010 roku. Oczywi-
ście wcześniej Biblioteka też dbała o pozytywne stosun-
ki z otoczeniem, ale w sposób niesformalizowany, wy-
magający uporządkowania.

Działania promocyjne na polu zewnętrznym (Exter-
nal PR) obejmują zarządzanie imprezami organizowa-
nymi przez Bibliotekę (tzw. Event management), pro-
wadzenie strony internetowej, wydawanie materiałów 
informacyjnych (ulotki, broszury, plakaty, ekrany, fil-
my wideo, serwisy fotograficzne), zapewnianie obecno-
ści Biblioteki w mediach (artykuły prasowe, przekazy 
telewizyjne). Z relacji pracowników Działu PR wynika-
ło, że obecnie najważniejszym środkiem budowania wi-
zerunku Biblioteki w otoczeniu zewnętrznym jest stro-
na internetowa, a stopniowo rezygnuje się z materia-
łów drukowanych. Zespól PR pracuje nad tym, by stro-
na była aktualna, czytelna, ciekawa, poprawna meryto-
rycznie. W roku bieżącym (2011) ma się pojawić pełne 
tłumaczenie strony na język angielski.

Promocja na polu wewnętrznym (Internal PR) to 
dążenie do zwiększenia przejrzystości działań Biblio-
teki we własnym środowisku. Każdy pracownik powi-
nien znać nowe przedsięwzięcia, osiągnięcia i problemy 
Biblioteki. Dotychczas wydawana gazeta wewnętrzna 
dla bibliotekarzy („Mitarbeiterzeitung”) przestała wy-
starczać – jest w odczuciu pracowników za mało dyna-
miczna, za mało aktualna i zbyt kosztowna. Jej alter-
natywą jest powstający obecnie interaktywny Intra-
net – wewnętrzna platforma komunikacji pracowników  
Biblioteki TUM.

Wizyta w Bibliotece Uniwersytetu Technicznego 
w Monachium dała przykład działania współczesnej za-
chodniej biblioteki naukowej i obraz tego, w jak szyb-
kim tempie musi ona reagować na zmiany w otoczeniu 
zewnętrznym, aby nie stracić dotychczasowego presti-
żu. Podobny był wydźwięk konferencji zorganizowanej 
przez International Association of Technical University 
Libraries (IATUL), która odbywała się w ramach Mię-
dzynarodowego Tygodnia TUM.

Konferencja nosiła tytuł „Umiejętności biblioteka-
rzy w zmieniającym się otoczeniu” („Librarians` skills 
in a changing environment”) i dotyczyła trendów we 
współczesnym bibliotekarstwie, a szczególnie kompe-
tencji, jakie powinien posiadać bibliotekarz, by tym 
trendom sprostać. Referaty wygłosiło dziewięciu pre-
legentów z pięciu krajów (Niemcy, Australia, Republi-
ka Południowej Afryki, Irlandia, Singapur). Spośród 
wszystkich wystąpień trzy wzbudziły największe zain-
teresowanie.

Referat doktora Reinera Kallenborna, dyrektora 
biblioteki Uniwersytetu Technicznego w Monachium, 
nosił tytuł „Current and emerging trends” („Współczesne 
i nadchodzące trendy”) i wniósł w konferencję powiew 
nowoczesności. Doktor Kallenborn przeanalizował ocze-
kiwania współczesnych użytkowników bibliotek, mówił 
o wynalazkach i nowych technologiach, które są wpro-
wadzane lub też w przyszłości będą mogły mieć zasto-
sowanie w bibliotekarstwie i informacji naukowej. Cie-
kawym akcentem, który dodatkowo wprowadził ele-
ment humoru, był film z udziałem małej dziewczynki,  
Abbey, pt. „What digital natives want from their library” 

Przykładowy punkt informacyjny Biblioteki TUM
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(w wolnym tłumaczeniu: „Czego istoty z epoki cyfrowej 
oczekują od swojej biblioteki”). Abbey wymienia tam 
takie oczekiwania, jak biblioteka on-line, która uczy 
się tego, czego oczekują od niej użytkownicy i w której 
pełno jest multimediów, biblioteka, w której wszystko 
jest szybkie i łatwe, w której można dodawać własne 
treści i dzielić się materiałami z innymi użytkownika-
mi; biblioteka, która zapewnia tagowanie semantycz-
ne, tagowanie geoprzestrzenne (dodawanie opisów geo-
graficznych do różnych mediów, jak fotografie, wideo, 
strony internetowe, sms-y), rzeczywistość rozszerzo-
ną (system łączący świat rzeczywisty z generowanym 
komputerowo) i interaktywne ekrany dotykowe. Wypo-
wiedź dziewczynki kończy się podsumowaniem: „Wiem, 
że wszyscy bardzo intensywnie nad tym pracujecie, 
lecz ja jestem istotą z epoki cyfrowej i chcę tego teraz”. 
Dyrektor Kallenborn mówił, że zmiany w bibliotekar-
stwie są dokonywane właśnie pod wpływem użytkow-
ników. Procesy ewolucyjne kształtujące oblicze współ-
czesnej biblioteki nastąpiły na polu edukacji, techno-
logii i potrzeb komunikacyjnych. W referacie pojawiło 
się także m.in. pojęcie „ubiquitous computing”, które 
można przetłumaczyć jako „wszechobecną komputery-
zację” – przewidywany na niedaleką przyszłość model 
interakcji człowiek-komputer, gdzie urządzenia służące 
do przesyłania informacji zintegrowano z przedmiota-
mi codziennego użytku. Przewiduje się także możliwość 
nowatorskiego „katalogu”, gdzie za pomocą grafiki 3D 
i telefonu komórkowego szuka się książek w bibliotece, 
podobnie jak się to czyni przy szukaniu drogi do celu za 
pomocą GPS.

Choy Fatt Cheong, bibliotekarz z Nanyang Tech-
nological University w Singapurze, wygłosił referat 
na temat systemu kształcenia bibliotekarzy akademic-
kich w swoim kraju. System ten jest bardzo odmienny 
od tego, co znamy w europejskim kręgu kulturowym. 
W Singapurze obowiązuje program Professional Deve-
lopment Scheme (PDS), który ma na celu samokształ-
cenie bibliotekarzy w cyklach dwuletnich. Każda osoba 
uczestnicząca w programie PDS jest rejestrowana na 
stronie LAS – Library Association of Singapore (Sin-
gapurskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy). Na stronie 
tej zamieszczony jest formularz z wykazem punktowa-
nych czynności, które musi wykonać osoba kształcąca 
się. W ciągu dwóch lat bibliotekarz powinien zdobyć 

w sumie 1000 punktów w trzech kategoriach: umiejęt-
ności fachowe (łącznie 500 punktów), wiedza o rozwo-
ju bibliotekarstwa (400 punktów) i rozwój osobisty (100 
punktów). W ramach samokształcenia należy m.in. 
uczestniczyć jako słuchacz w kursach, warsztatach 
i konferencjach z dziedziny bibliotekoznawstwa, brać 
udział w pracach organizacji bibliotekarskich i w orga-
nizowaniu konferencji oraz innych spotkań o tematy-
ce bibliotecznej, pisać własne teksty (artykuły do cza-
sopism i referaty wygłaszane na konferencjach), czytać 
literaturę fachową. Każde z wykonanych zadań wpi-
suje się w formularz na stronie LAS. Po zdobyciu wy-
maganej liczby punktów bibliotekarz otrzymuje tytuł 
„Praktykujący Profesjonalista” (Practicing Professional 
– PP), który znacznie podnosi jego prestiż w kręgach bi-
bliotekarskich. Samokształcenie nie podlega formalnej 
kontroli, lecz mimo to oszustwa praktycznie się nie zda-
rzają, gdyż za ich wykrycie grozi wydalenie ze Stowa-
rzyszenia i ostracyzm w środowisku zawodowym.

Profesor Tina Seidel, specjalista z dziedziny badań 
dotyczących nauczania i uczenia się, pracownik TUM 
School of Education jednego z wydziałów Uniwersy-
tetu Technicznego w Monachium, wygłosiła referat 
pt. „Continuing education for librarians” („Ustawiczne 
kształcenie bibliotekarzy”). Mówiąc o edukacji bibliote-
karzy prelegentka zwróciła szczególną uwagę na mo-
tywację do kształcenia. Wyszła od podziału motywacji 
na wewnętrzną oraz zewnętrzną i omówiła motywację 
do nauki według stopnia jej internalizacji – od braku 
motywacji do głębokiego zainteresowania. Wymieniała 
także czynniki wpływające na motywację pracownika 
do nauki, takie jak kompetencje, niezależność, relacje 
społeczne, struktura działań edukacyjnych, relewan-
cja strategii edukacyjnej, postawa kierownictwa. Kom-
petencje to czynnik, do którego zalicza się świadomość 
pracownika o poziomie własnych umiejętności, zdolność 
czerpania wiedzy z doświadczeń otoczenia i tzw. kultu-
ra pomyłek – umiejętność konstruktywnego radzenia 
sobie z popełnianymi błędami. Autonomia czy też nie-
zależność, to np. możliwość samodzielnego wyboru za-
dań edukacyjnych, samodzielnego stawiania sobie wy-
zwań, planowania działań na swój sposób. Czynnik re-
lacji społecznych to zachęta do nauki wynikająca z moż-
liwości uczenia się w zespole, poczucie więzi z kolegami, 
korzyści wynikające ze współpracy grupowej. Czynnik 
strukturalny wzmacniający motywację to dobre spre-
cyzowanie celów i strategii procesu kształcenia. Czyn-
nik relewancji to m.in. właściwe dostosowanie profilu 
kształcenia do kompetencji wymaganych na własnym 
stanowisku pracy i uczenie się na autentycznych przy-
kładach związanych z wykonywanym zawodem. Czyn-
nik wzmacniający motywację pracownika do nauki to 
także odpowiedni stosunek kierownictwa, które potrafi 
docenić gotowość podwładnego do podnoszenia kwalifi-
kacji i zachęca do dalszego doskonalenia umiejętności.

Na konferencji można było zdobyć wiedzę o odmien-
nych modelach kształcenia bibliotekarzy i dowiedzieć 
się, jak prelegenci i dyskutanci widzą przyszłość współ-
czesnej biblioteki. Było to ciekawe uzupełnienie spo-
strzeżeń poczynionych w trakcie opisanego wcześniej 
szkolenia w Bibliotece Uniwersytetu Technicznego w Mo-
nachium. Zaobserwowane w Bibliotece TUM i zasły-
szane na konferencji nowości mogą się okazać przydat-
ne w pracy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki 
Akademickiej Uniwersytetów Śląskiego i Ekonomicz-
nego w Katowicach, – placówki, która zainauguruje 
swą działalność w roku akademickim 2011/2012.

Wieża zegarowa Uniwersytetu – charakterystyczny element architektoniczny 
gmachu głównego TUM w Monachium



47Forum, nr 33, październik 2011

DOŚWIADCZENIA

Dla kogoś innego...

Erasmus – wyraz ten to nazwa programu wy-
miany międzynarodowej dla studentów. Erasmu-
sami nazywa się także uczestników takiej wymia-
ny. Gdy zapytamy potencjalnego studenta z Polski, 
czym zajmuje się organizacja ESN (Erasmus Stu-
dent Network) odpowie on zapewnes, że organizo-
waniem imprez i umilaniem czasu studentom, któ-
rzy postanowili spędzić semestr lub dwa w naszym 
kraju. Nic bardziej mylnego. Oprócz miłego i roz-
rywkowego życia, ESN działający przy Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w Katowicach poświęca sporo 
czasu na rzecz naszego społeczeństwa.

Projekt SocialErasmus jest to inicjatywa ma-
jąca na celu zaangażowanie studentów z zagrani-
cy w działania na rzecz naszej społeczności. Dzięki 

temu studenci biorący udział w programie Erasmus 
w Polsce mają możliwość zapoznania się z inną kul-
turą czy innym systemem edukacji. Projekt ten za-
chęca również do działań w charakterze wolontariu-
sza na rzecz naszej społeczności, dzięki czemu osoba 
z zagranicy integruje się nie tylko ze środowiskiem 
uniwersyteckim, ale poznaje inne grupy społeczne, 
a w efekcie końcowym poznaje Polskę jako całość.

Dzięki projektowi SocialErasmus, osoby z za-
granicy mają możliwość poznania polskich realiów, 
jednocześnie promując własną kulturę, dzięki cze-
mu jedna i druga strona może nauczyć się języka 
i poznać swoje zwyczaje, a sam kontakt i promocja 
międzynarodowych przyjaźni pomaga w zwalcza-
niu nietolerancji wobec innych kultur i nacji. Pro-
jekt zawiera spotkania w domach dziecka, szkołach 
podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich, 
jak również działania na rzecz środowiska i ekologii 
(Las Erasmusa) oraz akcje charytatywne (Między-
narodowy Święty Mikołaj).

Lekcje Europejskie, jako część projektu Socia-
lErasmus, mają za zadanie pokazanie różnic kul-
turowych oraz szerzenie idei nauki języków obcych 
wśród uczniów w Polsce. ESN poprzez organizację 
Lekcji Europejskich umożliwia młodym Polakom 
kontakt z „native speakerami” oraz poprawienie 

Aleksandra Kubiczek
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swoich zdolności językowych poprzez naukę języ-
ka „z pierwszej ręki”. Jednocześnie Lekcje Europej-
skie umożliwiają studentom zagranicznym promo-
cję wśród lokalnej społeczności swojego kraju oraz 
kultury.

Inicjatywa International Teaching ma pomagać 
dzieciom z biednych lub trudnych rodzin w dostępie 
do ciekawych zajęć ze studentami zagranicznymi.  
Poprzez kontakt z ludźmi z zagranicy ESN uczy naj-
młodsze dzieci tolerancji wobec ludzi oraz poszano-
wania innych kultur. ESN oraz studenci zagranicz-
ni z UE Katowice odwiedzają również szkoły spe-
cjalne oraz pomagają dzieciom w nauce matematy-
ki oraz języków obcych, a także umożliwiają przeła-
manie barier w kontaktach interpersonalnych.

W ramach projektu SocialErasmus nasi Era-
smusi odbyli wiele spotkań z młodzieżą w szkołach 
na terenie Śląska.

6 kwietnia 2011 r. studenci z Francji, Hiszpanii, 
Austrii, Rumunii i Finlandii, studiujący w ramach 
programu Erasmus, wraz z członkami ESN UE Ka-
towice, udali się do szkoły podstawowej przy Zespo-
le Szkół Specjalnych Nr 2 w Sosnowcu. Studenci 
realizowali część projektu International Teaching. 
Erasmusi uczyli matematyki w swoich ojczystych ję-
zykach: nazw figur geometrycznych, podstawowych 
działań, a na koniec wraz z dziećmi wykonali kart-
ki świąteczne. Atmosfera była wspaniała, zarówno 
dzieci biorące udział w spotkaniu, jak i Erasmusi 
mieli mnóstwo zabawy.

Oprócz tego współpracowano także z placówka-
mi, takimi jak X Liceum Ogólnokształcące w Kato-
wicach i w dalszym ciągu planuje się rozwój współ-

pracy z ośrodkami edukacyjnymi na terenie aglo-
meracji górnośląskiej.

Warto także wspomnieć o zrealizowanym pro-
jekcie Las Erasmusa przy współpracy z Lasami 
Państwowymi. Zasadzono wtedy ponad 1000 drze-
wek na terenie lasów panewnickich.

Reasumując, ESN UE Katowice oraz zaprzy-
jaźnieni z nimi Erasmusi coraz bardziej angażują 
się w działania na rzecz lokalnego społeczeństwa. 
Oprócz imprez i wydarzeń kulturowych w jakich 
mieli okazję brać udział (i jakie mieli przyjemność 
organizować) pamiętają, aby równocześnie robić 
wiele dobrego dla kogoś innego.
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Praktyki obejmujące komercjalizację wiedzy na-
ukowej za pomocą firm typu spin-off lub spin-out 
czy też formalizację współpracy środowiska nauko-
wego z przemysłem w warunkach gospodarki ryn-
kowej należą do zagadnień stosunkowo nowych 
w kraju. Częściej kojarzone są z zachodnią teorią 
aniżeli ze zjawiskami mającymi miejsce w Polsce.

Fenomen transferu wiedzy, technologii i inno-
wacji oraz rynkowego wykorzystywania wyników 
działalności naukowej to domena tzw. Uniwersyte-
tów Trzeciej Generacji. Do tej pory rola szkół wyż-
szych opierała się głównie na dydaktyce oraz pro-
wadzeniu badań naukowych. Jednak wraz z rozwo-
jem oraz upowszechnieniem się innowacyjnych pro-
duktów i technologii świat wkroczył w dobę gospo-
darki opartej na wiedzy, co spowodowało, że dotych-
czasowa rola szkół wyższych stała się niewystarcza-
jąca. Wśród polskich uczelni wciąż występuje pro-
blemem braku praktycznego przełożenia rezulta-
tów badań naukowych tak potrzebnych gospodarce 
i państwu. Z tej przyczyny pomoc w transferze inno-
wacji i myśli technicznej z ośrodków badawczych do 
sfery produkcji jest konieczna. Ważne jest, by uczel-
nie starały się pozytywnie wpływać na rozwój spo-
łeczno-gospodarczy regionu, w którym funkcjonują, 
między innymi poprzez wspieranie akademickiej 
przedsiębiorczości oraz współpracy środowiska na-
ukowego z przedstawicielami gospodarki.

Wychodząc naprzeciw potrzebie popularyzacji 
budowy współpracy nauki z biznesem Fundacja In-
stytut Badań nad Demokracją oraz Regionalna Izba 
Gospodarcza w Katowicach wspólnie realizują pro-
jekt pt. „Przez Naukę do Biznesu”. Projekt trwa od 
1 czerwca 2010 do 30 października 2011 r., a jego 
działania mają na celu poszerzenie menedżerskiej 
wiedzy przedstawicieli kadry naukowej wojewódz-
twa śląskiego w zakresie projektowania modeli biz-
nesowych przedsiębiorstw spin-off oraz nabycie 
umiejętności w zakresie zakładania innowacyjnych 
firm i zarządzania nimi.

W ramach projektu prowadzone były różnorod-
ne działania, które miały za zadanie poszerzyć wie-
dzę z zakresu transferu nauki z biznesem.

● 11-12 lutego 2011 r. odbyły się warsztaty wyjaz-
dowe dla 12 menedżerów nauki w ośrodku Ko-
tarz Wellness & Spa w Brennej. Ich celem było 
opracowanie wstępnych strategii zarządzania 
własnością intelektualną w jednostkach, które 
reprezentują. Zakres warsztatów obejmował bu-
dowę strategii zarządzania własnością intelek-
tualną (IP) oraz rozwoju firm spin-off. Warszta-
ty te prowadzone były przez ekspertów w kame-
ralnym gronie i przyjaznej atmosferze.

● Podczas szkoleń wyjazdowych 10-12 grudnia 
2010 r. i 4-6 marca 2011 r., które także odbywa-
ły w ośrodku Kotarz Wellness & Spa, przeszko-
lonych zostało łącznie 32 pracowników kadry 
naukowej. W ramach szkoleń uczestnicy zdobyli 
wiedzę i umiejętności identyfikacji pomysłów 
biznesowych, procedur zakładania firmy, modeli 
biznesowych typu spin-off, własności intelektu-
alnej i komercjalizacji wiedzy oraz pozyskiwa-
nia zewnętrznych źródeł finansowania.

● Dodatkowo, w okresie od grudnia 2010 do czerw-
ca 2011 r. na uczelniach wyższych: Uniwersyte-

Jak skutecznie łączyć  
naukę z biznesem  

i biznes z nauką

Rafał Wierzbicki
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cie Śląskim w Katowicach, Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach, Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach, Akademii Humanistycznej w Biel-
sku-Białej, Politechnice Częstochowskiej, Wyż-
szej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Gli-
wickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, Wyż-
szej Szkole Mechatroniki w Katowicach miały 
miejsce spotkania informacyjne, podczas któ-
rych przedstawione zostały główne założenia 
i cele projektu, możliwości wykorzystania plat-
formy e-learningowej oraz zasady funkcjonowa-
nia Wirtualnego Spin Inkubatora. Składamy 
serdeczne podziękowania wymienionym uczel-
niom wyższym za pomoc w organizacji spotkań 
informacyjnych promujących projekt, jak rów-
nież za udostępnianie sal na terenie uczelni.

● Jednocześnie w okresie od października 2010 do 
czerwca 2011 r. naukowcy mieli możliwość sko-
rzystać z doradztwa w formie indywidualnych 
konsultacji z ekspertem. Odbyło się łącznie 
10 dyżurów. Większość miała miejsce w Regio-
nalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, ale rów-
nież doradztwo odbyło się bezpośrednio na terenie 
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Biel-
sku-Białej, Politechnice Częstochowskiej oraz 

Uniwersytecie Śląskim. Dodatkowo była i jest 
nadal możliwość doradztwa w formie dyżurów 
konsultacyjnych online za pomocą kamery in-
ternetowej poprzez stronę www.przeznaukedo-
biznesu.pl.

● Na potrzeby upowszechnienia praktycznej wie-
dzy menedżerskiej z zakresu konstruowania 
modeli biznesowych firm wyłaniających się z uczel-
ni wyższych opracowany został podręcznik „Mo-
dele biznesowe budowy i rozwoju firm spin-off 
na podbudowie szkoły wyższej”, dostępny w wer-
sji elektronicznej na stronie www.przeznauke-
dobiznesu.pl.

● Ponadto, Wirtualny Spin Inkubator umożliwia 
uczestnikom udział w kursach e-learningowych, 
których pozytywne zakończenie wiąże się z otrzy-
maniem certyfikatu. Tematyka szkoleń obejmu-
je między innymi: modele zakładania firm spin-
off, ochronę własności intelektualnej, planowa-
nie i kontrolę biznesu, fundusze unii europej-
skiej, możliwości pozyskania dofinansowania, 
techniki skutecznej współpracy z otoczeniem,  
7. Program Ramowy Badań, e-biznes i reklamę 
w Internecie, komunikację i negocjacje. Do koń-
ca projektu, tj. do 30 października 2011, istnieje 

możliwość rejestracji w Wirtualnym Spin 
Inkubatorze i realizacji kursów.

Projekt „Przez Naukę do Biznesu” zo-
stanie podsumowany podczas konferen-
cji naukowej „Budowa współpracy nauki 
z biznesem w województwie śląskim. Mo-
dele rozwoju firm spin-off na podbudo-
wie szkół wyższych”, która odbędzie się  
12 października 2011 r. w siedzibie Re-
gionalnej Izby Gospodarczej w Katowi-
cach. Konferencja podzielona jest na dwa 
panele tematyczne. Pierwszy poświęcony 
jest współpracy nauki z biznesem w wo-
jewództwie śląskim. Przybliżone zostaną 
nie tylko systemy, które wspierają naukę 
i biznes, ale także omówiony zostanie 
sam transfer technologii. Dodatkowo 
przedstawiona zostanie kwestia prawa 
własności intelektualnej w strategiach 
rozwoju wyższych uczelni. Z kolei drugi 
panel ma na celu zaprezentowanie modeli 
współpracy wyższych uczelni z przedsię-
biorstwami. Uczestnicy konferencji nie 
tylko dowiedzą się w jaki sposób kon-
struowane są modele nauki i biznesu, ale 
także, na podstawie realnych przykła-
dów, jak takie firmy funkcjonują.

Serdecznie zapraszamy do udziału  
w konferencji. Osoby zainteresowane 
uczestnictwem prosimy o kontakt z Biu-
rem Projektu pod nr tel. (32) 781 49 84 
lub pod adresem email: 
spin-inkubator@rig.katowice.pl.

Zachęcamy również do odwiedzania 
naszej strony 
www.przeznaukedobiznesu.pl.
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NOWA EDYCJA  
WYDAWNICTWA UE

„Wydziałowe Zeszyty Naukowe 
– Studia Ekonomiczne”

Komitet Redakcyjny Wydawnictwa na posie-
dzeniu 31 maja 2010 roku podjął uchwałę w spra-
wie rozszerzenia serii „Zeszyty Naukowe – Studia 
Ekonomiczne” o zeszyty przyporządkowane Wydzia-
łom. Edycja ta ma na celu między innymi realizo-
wanie „Porozumienia” zawartego 30 czerwca 2009 
roku przez rektorów publicznych uczelni ekono-
micznych w sprawie bezpłatnego publikowania 
artykułów w Zeszytach Naukowych. „Wydziałowe 
Zeszyty Naukowe” mają odrębne Komitety Redak-
cyjne, które zostały powołane Zarządzeniem rektora 
nr 37/10 po konsultacji z dziekanami w następują-
cym składzie:

Na Wydziale Ekonomii
−	 prof. dr hab. Stanisław Swadźba  redaktor 

naczelny
−	 prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka członek
−	 prof. UE dr hab. Maria Michałowska  członek
−	 prof. dr hab. inż. Celina Olszak członek
−	 mgr Magdalena Tusińska sekretarz

Na Wydziale Zarządzania
−	 prof. dr hab. Janusz Wywiał redaktor  

naczelny
−	 prof. UE dr hab. Teresa Żabińska członek
−	 prof. UE dr hab. inż. Jacek Szołtysek członek
−	 dr hab. Włodzimierz Rudny członek
−	 dr inż. Wojciech Gamrot sekretarz

Na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń
−	 prof. dr hab. Halina Buk redaktor  

naczelny
−	 prof. UE dr hab. Anna Kostur  członek
−	 prof. UE dr hab. Gabriela Łukasik członek

−	 dr hab. Artur Walasik członek
−	 dr Anna Kuzior sekretarz

Na Wydziale Informatyki i Komunikacji
−	 prof. UE dr hab. inż. Stanisław Stanek  

redaktor  
naczelny

−	 prof. dr hab. Grażyna Trzpiot członek
−	 prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik członek
−	 prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak członek
−	 dr Mariusz Żytniewski sekretarz
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Ta nowa forma spowodowała, iż czasopismo „Wy-
działowe Zeszyty Naukowe – Studia Ekonomiczne” 
stało się bardzo popularne w środowisku pracowni-
ków naukowych, gdyż rozwiązało problem punkta-
cji, szczególnie w grupie artykułów pokonferencyj-
nych, dało również możliwość uzyskania dodatko-
wej punktacji dla Wydziału.

W planie na 2011 rok znalazło się aż 37 propozy-
cji do wydania, co stawia przed nowymi Komitetami 
i Wydawnictwem ogrom zadań i problemów do roz-
wiązania. Wszystkich zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy do korzystania z tej nowej formy publi-
kacji artykułów naukowych.

Anna Lebda-Wyborna

1. Seria wydawnicza „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe” zostaje rozszerzona o serie tematyczne, przyporządko-
wane Wydziałom Uniwersytetu Ekonomicznego.

2. Seria tematyczna ma niezmienioną szatę graficzną oraz numer ISSN, a także ciągłą numerację, będącą kontynuacją 
serii wydawniczej „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe”.

3. Seria tematyczna może mieć charakter ponadwydziałowy, w której prezentuje się najnowsze wyniki badań nauko-
wych pracowników wszystkich Wydziałów Uniwersytetu. Redaktor naczelny w porozumieniu z redaktorem naukowym Zeszy-
tów zaprasza potencjalnych autorów, reprezentujących daną dziedzinę na Uniwersytecie do zamieszczenia ich artykułów.

4. Każda z serii tematycznych czasopisma jest kierowana przez odrębny Komitet Redakcyjny pod przewodnictwem re-
daktora naczelnego.

5. Redaktorzy naczelni poszczególnych Komitetów Redakcyjnych serii tematycznych są członkami Komitetu Redakcyj-
nego Wydawnictwa.

6. Skład Komitetów Redakcyjnych każdej z serii tematycznych, w tym redaktorów naczelnych, powołuje na daną kaden-
cję rektor po konsultacji z dziekanami.

7. Komitety Redakcyjne liczą od 4 do 6 osób, a członkowie Komitetów są wynagradzani wg zasad ustalanych przez rek-
tora.

8. Komitety Redakcyjne są odpowiedzialne za wybór recenzentów prac.
9. Komitety Redakcyjne podejmują decyzję o przyjęciu artykułów, a Komitet Redakcyjny Uniwersytetu zatwierdza je do 

publikacji.
10. Komitet Redakcyjny i redaktor naczelny oraz redaktor naukowy mają obowiązek zapraszać potencjalnych autorów 

reprezentujących daną dziedzinę z Uczelni, z którymi podpisano „Porozumienie”. (Porozumienie zawarte dnia 30.06.2009 r. 
w sprawie wspólnego bezpłatnego publikowania artykułów w Zeszytach Naukowych).

11. Przy wydawaniu Zeszytów obowiązują następujące zasady:
−	 każda seria tematyczna ma swojego redaktora naukowego odpowiedzialnego merytorycznie za całość pracy,
−	 redaktor naukowy powinien być samodzielnym pracownikiem naukowym,
−	 autorzy artykułów nie otrzymują honorarium za napisanie artykułu,
−	 publikowanie Zeszytów finansowane jest ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w tym Wydziałowych, chyba że są 

one wynikiem odbytych konferencji, wtedy w myśl Zarządzenia rektora nr 25/09 § 3 finansowane są ze środków organi-
zatora konferencji,

−	 objętość Zeszytu wynosi nie mniej niż 8 ark. i nie więcej niż 10 ark. wyd.,
−	 jeśli objętość danego Zeszytu przekracza 10 ark. wyd., jego redaktor naukowy powinien zapewnić źródło finansowania 

dodatkowych arkuszy,
−	 objętość artykułu naukowego zamieszczonego w Zeszycie nie może być mniejsza niż 0,5 ark. i nie większa niż 

1,0 ark. wyd.,
−	 dla zapewnienia cykliczności i terminowości wydawania Zeszytu (kwartał roku kalendarzowego) na etapie opracowania 

planu wydawniczego Wydawnictwo w porozumieniu z Komitetem Redakcyjnym ustala terminy ich złożenia w Wydaw-
nictwie,

−	 komplet materiałów przyjmowany do wydania ma zawierać:
−	 wstęp omawiający całość problemu,
−	 artykuły naukowe spełniające wymogi Wydawnictwa dotyczące tego typu pracy wraz ze streszczeniami w języku pol-

skim i angielskim,
−	 wersję elektroniczną całego opracowania,

−	 autor artykułu naukowego zamieszczonego w Zeszycie jest zobowiązany do pisemnej odpowiedzi na recenzje i przeka-
zania ich do Wydawnictwa Uniwersytetu za pośrednictwem redaktora naukowego danego Zeszytu,

−	 autorzy artykułów podpisują oświadczenie, w którym wyrażają zgodę na bezpłatne zamieszczenie artykułów w publikacji 
oraz umieszczenie ich w bazie cyfrowej,

−	 w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zapisy serii wydawniczej „Studia Ekonomiczne”.

Przygotowano również regulamin funkcjonowania nowej serii w poniższej postaci:
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